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Jelen vannak:

Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Sulyan Andrásné, Karaba Pál,
Gyebnár László képviselık

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné körjegyzı
Matics János polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
Képviselı-testület valamennyi tagja jelen van, így az ülés határozat-képes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyv-vezetıre.
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta Sulyan Andrásné és Osztroluczki Pál
képviselıket jegyzıkönyv-hitelesítıknek, Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek.
Matics János polgármester: tisztelettel köszöntök minden megjelentet, köszönöm, hogy
eljöttek és meghallgatják az önök számára is igen fontos tájékoztatót.
Mivel 2011.április. 1-ével körjegyzıséget hoztunk létre Erdıkürttel így most Hegedüs
Tibornét személyében mint kırjegyzıt köszönthetjük.
A mai napon nagyon fontos napirenddel kapcsolatos témáról kell önöket tájékoztatnom!
Mindenkit elıre megkérnék, türelmesen és figyelmesen hallgassanak végig és utána tegyék fel
azokat a kérdéseket amirıl nem beszéltem vagy nem volt egyértelmő.
Köszönöm!
Akkor kezdeném a Meghívóban meghirdetett napirend ismertetését.
I. A Képviselı-testület 2010-2014- évi ciklusterve.
II. A Szirák és térsége szennyvíz beruházásról.
I.A képviselı-testület 2010-2014 évi ciklusprogramja
Sajnálattal ez a napirend nem fogja híven tükrözni az elkövetkezendı 4 év munkáját mivel
még a mai napig sem ismeret a Kormányunknak a törvény tervezete sem az elkövetkezendı
idıszakra. Még arról sincs semminemő információ, hogy mi lesz az önkormányzatok szerepe
és helyzete az elkövetkezendı idıszakban. Én ugyan a törvény elıírásainak megfelelıen
elkészítettem a ciklusprogramot, de mélyen behelyeztem az íróasztal fiókba még nem
terjesztettem be a Képviselı-testületnek elfogadásra mert komolytalannak tartom azt a
programot aminek nem ismertek a törvényi alapjai. Így csak a folyó ügyekrıl és
elképzelésekrıl tudom önöket tájékoztatni. Mint már láthatjuk, hogy a munkaprogrammal
kapcsolatosan sem tartható be semmi ígéret mert a mai napig sem ismert annak folyamata és
csak ismételten ígérgetések vannak, hogy júniusra elkészül a terve.
Eddig mit tettünk:
A jelenleg pályázható közmunka programokat megpályáztuk és azt az Állami költségvetésben
ismert mértékő csökkentéssel összhangban megkaptuk. Összehasonlításként a 2010. évi
35millióval szemben ez évben jelenlegi állás szerint 3,8 milliót. költhetünk e célra. További
ígéretek vannak de azt talán nem kellene még készpénznek venni. Közbeszerzés alatt van az
EU-s játszóterünk kivitelezése (12.3 millió forint) valószínősíthetı, hogy május-júniusban
már a játszótér is elkészül. Mivel 2010 ben megalakítottuk a sportegyesületet és mint
mindenki számára köztudott a spórt a kormányzat által is kiemelt ágazat lett mi is annak
tartjuk ezért lehetıség szerint minden eszközt megragadunk fejlesztésére melyre ismeretem
szerint 20 évig semmi forrás nem lett fordítva. Beadtunk pályázatot spórt öltözı építésére 22,5
millió forint értékben Beadtuk a pályázatot az iskola torna szoba kiépítésére 8. millió forint.
Beadtuk a regisztrációs-pályázatot Település víz és árvíz rendezésére azt megnyertük
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elıkészítés alatt van a végleges pályázat melyet májusba kell beadni ebben a pályázatban a
támogatott összeg 5-30 millió forint 90/100% ban Elıkészítés alatt van szennyvíz, háztartási
és zöldhulladék kezelés pályázatunk mely 150-250 millió forint 85% os támogatott ennek az a
legfıbb jelentısége azon kívül amit mond, hogy villamos energiát és hasznosítható hıt állít
elı. Jelenleg 12 közmunkás van akik felváltva heti 6 fı dolgoznak.
II.A Szirák és térsége szennyvíz beruházásról.
Szeretném itt megkérni a tisztelt megjelenteket, hogy nem kell elhinni azoknak az
embereknek a rágalmait fenyegetızéseit akik az elmúlt 4 évben is csak ezt tették és mindent
megtettek azon cél érdekében, hogy a települést lejárassák és a fejlıdést gátolják. Béren már a
szennyvíz kérdés meg lett volna oldva ha az elızı ciklus egyes képviselıi azt 2008 ban nem
akadályozták volna meg. Ezt határozottan és biztosan állítom.
Hogy miért kellett kiválnunk a II. forduló beadásából. Az önkormányzatnak 57. millió
forintra és ennek a banki kamataira kellett volna kezességet vállalni melyre pénzügyi fedezete
nincs és mintegy csak 25. millió vagyona melynek adás-vétel esetén az értéke 5-6 millió
forint. Ezen felül + 37 ingatlan vízbekötésére kellett volna kezességet vállalni és annak
foglalóként 3,5 millió ftot letétbe kellett volna helyezni március 20-ig mely összeg
természetesen nem áll rendelkezésünkre. Béren a szennyvíz hálózat a pályázatból 85% ban
épült volna meg így az Újtelep út, Kossuth út, Malom út, Petıfi út fıútvonali részén és a
Táncsics út egy szakaszán. A Petıfi út belsı utcáiban és a Táncsics út egy részén nem lett
volna közmő, vagy pályázaton kívüli összegbıl kb.15-20 millió forintból kellett volna
megoldani.
A Vízi Közmő Társulatba 125 ingatlan tulajdonosnak kellene lennie a pályázati tervek szerint,
jelenleg 80 van a többit kötelezni kell a belépésre és a befizetésre. 2017 évre viszont 154
ingatlan tulajdonosnak kell benne lenni. A jelenlegi 80 tag befizetése 20,5 millió forint. Aki
még nem lépett be azokat kényszerbelépıként be kell számítani és a hozzájárulási összeget
( 256 eft.) bekell fizetni ha nem fizeti akkor végrehajtást kellene eszközölni amely úgy
hangzik bérébıl, jövedelmébıl, ha nincs vagyonából, ha nincs ingatlanjából ( eladásából) kell
végrehajtani. Természetesen még az a tény is fenn állna, hogy a hiányzó 37. millió forintot a
tagoknak kell megfizetni mivel a projekt önrészét a Vízi közmő Társulás biztosítja és nem az
Önkormányzatok azok csak kezesként szerepelnek. Így a jelenleg ismert 256 ezer forintos
hozzájárulás 125 tag esetés 456 ezer forint/ingatlant jelent. Ne feledjük azt, hogy a
beruházás utófinanszírozott, így annak munkálatait hitelbıl kell megvalósítani ezt a hitelt a
Bank nyújtja és az ismeretes, hogy a hitelt kamattal együtt fogja beszedni. Én és a Képviselıtestület nem vállalunk olyan kötelezettséget amely bár mely személy lakása vagyona egy
felelıtlen döntés miatt elvesszen. Magyarországon már történtek ilyen beruházások ugyan
nem sok de vannak már települések akik emiatt nem tudnak fizetni segélyeket, fizetéseket,
villanyt és gázszámlát stb. és az önkormányzat összes vagyonát árverezik példa erre
Nemesvid ahol a falu összes vagyonát árverezik. Akkor még beszélek azért arról, hogy ezt a
létesítményt fenn kell tartani üzemeltetni kell. Errıl több hozzáértı szakemberrel is
konzultáltam akiknek a nagyobb részének az a véleménye, hogy ez csak ráfizetéssel
üzemeltethetı. Ami hozzávetılegesen kb. évi 8-10 millió így még a fenntartáshoz is évi 1-1,5
millió forinttal kellene hozzájárulni. Volt alternatíva jelenleg is van kilátásunk és tervünk
olcsóbb megfizethetıbb megoldásra és azt szorgalmazzuk. Kozárdon 110 ezer forint/ingatlan
oldották meg a szennyvíz hálózatot, a mai napi szennyvíz díjuk 1.100,-ft. A szennyvízdíjat
majd, minden lakosnak meg kell fizetni a vízfogyasztáshoz mérten ami a jelenlegi tervezet
szerint kb 450-500 ft/m3 természetesen a késıbbi majd attól függ mennyibe kerül a
fenntartás. Vagy ha az nem mérhetı mert saját kútja van akkor a törvényben meghatározott
minimum víz fogyasztás függvényében. Akinek nincs bekötött szennyvize annak a környezet
terhelési díj lesz kötelezı amely az elıbb említett összeg vagy annál nagyobb. Mint az
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elızıekben már említettem jelenleg két alternatíva van ehhez képest egy jobb és egy ennél
jobb. Az egyik a biogáz mő amely a település szennyvíz és lakossági szerves hulladékát
használja fel ebbıl, áramot és hasznosítható hıt termel a másik a helyi biotisztító amely már
nagyvalószínőséggel kész lett volna ha mint említettem nem akadályozta volna meg a testület
egy része.
Röviden és tömören ennyit szerettem volna elmondani. Most kérem tisztelt megjelenteket,
hogy tegyék fel a kérdéseiket, amire nem tudok most választ adni arra írásban 8 napon belül
megteszem. köszönöm, hogy meghallgattak most önöké a szó.
Ruga Jánosné: kifogásolom, hogy ilyen idıpontra rakta az ülést mert szombat délután falun
dolgoznak az emberek azért nagyon örülık, hogy ilyen sokan eljöttek. Fı kifogásom, hogy
miért nem hívta meg az érintett települések polgármestereit mert amit a polgármester mond
vagy el hisszük vagy nem. Másik kifogásom, hogy hozhat egy öt tagú testület döntést a falu
megkérdezése nélkül. Milyen jogon dönt a testület a tagok meghallgatása és tájékoztatása
nélkül, hogy kilép a szennyvízberuházásból.
Matics János polgármester válasz: mért szombaton 4 órára hívtam össze az ülést azért mert
amikor vasárnap volt akkor sem volt jó mindenkinek volt hétköznapon akkor sem volt jó. A
testület azért döntött a falu megkérdezése nélkül mert tisztában van azzal, hogy az
önkormányzatnak jelenleg 11 millió forint hitelállománya van, mint a bevezetıben közöltem a
beruházás 57. millióba plusz a számításaim szerint 30-35 millió kamatba kerül a 75 fı LTP
tagnak a teljes befizetése 19 millió forint. A testület nem azért vállalta a település vezetését,
hogy meggondolatlanul csıdbe vigye a falut. Ezen felül nem épülne meg a településen
mindenhol a csatorna és az OTP nél az elızetes hitelminısítésen már egyszer elbuktunk. A
többi polgármestert azért nem hívtam meg mert a Képviselı-testület határozott és a helyi
ügyekben nincs döntési lehetısége más település polgármesterének az ügyet március 25. én
véglegesen lezártuk. A jelenlegi fórum azért lett összehívva, hogy tájékoztassuk a tagokat.
Maczó László: Mi lesz azzal a nyolcvan ember pénzével aki fizeti az LTP.t. visszakapja a
pénzt vagy nem. Pályázatok! halottam én már ısszel, hogy beadtunk pályázatokat, amiben
egy nyert amit te mondtál egy sem fog nyerni. Ilyen nagy beruházáshoz politikai kapcsolatok
kellenek én ezt biztos helyrıl tudom Bér sosem fog nyerni. Bér minden UNIO-s pályázatból
ki lesz zárva. Ez a képviselı-testület a polgármesterrel együtt arra jó, hogy kisöpörje a
buszmegállót.
Matics János polgármester válasz: köszönöm a kampány beszédet én kérdéseket vártam
mert értelmes kérdésekre tudok csak értelmes választ. Elmondom még egyszer, hogy az LTP
tessenek fizetni mert szükség lesz a pénzre mert a szennyvizet megfogjuk oldani az egész
településen és ehhez szükséges lesz a saját erıre. Hogy a buszmegállót tudtuk csak kisöpörni
hát emlékeztetlek, hogy ami 16 évig ránk hagytatok több kamion szemetet és a teljes falut
kisöpörtük.
Urbán Sándorné: annyit szeretnék megkérdezni 6 település van benne ık gazdagabb faluk
ık miért nem lépnek ki. Ha te kiléptél a csatornából akkor, hogy fogod meg oldani.
Nekem kétségem van arról amit te mondasz amíg ilyen légbıl kapott pályázatok vannak addig
egy biztosat mért kell feladni egy bizonytalanért. Ilyen kispénző embereket miért buzdítod,
hogy fizessék az LTP t amikor azt mondod, hogy 100% támogatásos pályázatból meglehet
oldani.
Matics János polgármester: Kisbágyonban tudomásom szerint 2006 ban kb 10 millió volt a
kasszában nálunk -32 millió Dengelegen is plusz volt Szirákon hogy fogja megoldani az
érdekes de én arról talán nem nyilatkoznák ezt hagyom nekik. Én nem léptem ki semmilyen
pályázatból a képviselı-testület arról döntött, hogy nem vállalja fel az 57 milliós terhet.
Arra sem volt garancia, hogy a Sziráki biztosan nyert pályázat.
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Azért buzdítom mert a szennyvíz megvalósításhoz szükség lesz az önerıre és én azt nem
mondtam, hogy 100% os pályázati támogatás lesz.
Majd közös vitává alakult az ülés így a polgármester megköszönte a megjelenteknek a
jelenlétet és a falugyőlést bezárta.

Kmft.

--------------------------------Matics János
polgármester

------------------------------Hegedős Tiborné
körjegyzı

--------------------------------------------------------Sulyan Andrásné Osztrolucszki Pál
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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