
Borszörcsök Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Szám: 385-3/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május
14-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Kultúrház Nagyterme Borszörcsök

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Modori László polgármester
Kocsi István alpolgármester
Modori Tivadar
Poór László
Zsigmond Károly települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző
Vörös László Boroszlán ZRT Igazgatója
Dobos Gábor Transdowell Plusz KFT piár menedzser
Mudri Attila Gress-Ing KFT pályázatíró
Edelényi Béla Professional Projekt Kft 

projekt menedzser

Az ülésen  54 fő helyi lakos érdeklődő jelent meg.

Modori László polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Vörös Lászlót a
szennyvízberuházás kivitelezőjét,  Dobos Gábor piár menedzsert,  Mudri Attila pályázatírót,
Edelényi  Bálát  a  projekt  lebonyolítóját,  megállapította,  hogy az ülésen a  képviselőtestület
mind az 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ 
Közmeghallgatás - Szennyvízberuházás  Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Közmeghallgatás - Szennyvízberuházás
Előadó: Modori László polgármester

Modori László:

Jelentős mérföldkőhöz érkeztünk a mai napon. Megtörtént a kivitelezővel a szerződés aláírás.
Átadtuk  a  munkaterületet.  Pár  szakhatósági  hozzájárulást  követően  várhatóan  a  jövő  hét
hétfőjén megindulnak a munkálatok.

Edelényi Béla:

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a cégük bonyolítja le a szennyvízberuházás projektet. A
beruházáshoz  kapcsolódó  adminisztrációs  munkálatokat  végzik.  Koordinálják  az
önkormányzat és a támogató szervezet között a kapcsolatot. Ők intézik a pénzek lehívását.

Dobos Gábor:

Az ő cégük feladata a tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása. A táblák, lakossági fórumok,
események  dokumentálása,  internetes  tájékoztatás,  szórólapos  tájékoztatás,  ünnepélyes
rendezvények lebonyolítása.
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Vörös László:

Cégük a Boroszlán Zrt nyerte el a kivitelezés lehetőségét. Húsz éves a cégük, teljesen magyar
tulajdon. A környező településeken is dolgoztak már. Ajkán, Devecserben, Noszlopon, ezen
kívül a megye nagyon sok településén. A munkákat 280 nap alatt kell elvégezniük. Ebbe már
a  próbaüzem is  beletartozik.  A településen  zajló  földmunkákat  100  nap  alatt  elvégzik.  A
telekhatáron belül egy méterre állnak fel a csatlakozási csonkokkal. Minden lakóval egyedileg
is egyeztetnek, hogy hol a legideálisabb a csatlakozás lehetősége. A művezető végig járja az
ingatlanokat.  A  védő  távolságokat  be  kell  tartaniuk  a  többi  már  meglévő  közműhöz.
Várhatóan naponta 5-6 brigád dolgozik egyszerre, és mindegyik 3-5 bekötést tud megcsinálni
naponta.  Az árkokat minden nap visszazárják,  csak akkora területet  nyitnak ki, amelybe a
csöveket be tudják tenni. Nem nyíltárkos ellenőrzés lesz, hanem kamera járja majd végig a
csöveket.

Modori László:

Kéri a lakosságot tegyék fel kérdéseiket.

Papp Zoltán:

Egy összegben szeretné befizetni a 170.000,-Ft hozzájárulást, ezt hogyan teheti meg.

Modori László:

A Víziközmű Társulat számlájára csekken, vagy utalással lehet a befizetést megtenni. Akinek
LTP szerződése volt, és folyamatosan fizette, annak most az OTP utalja át a pénzét a Társulat
számlájára.  Aki  nem  fizette  folyamatosan,  annak  ki  kell  egészítenie  az  összeget.  Ezt
megtakarításból,  vagy hitelből  is  lehet  teljesíteni.  Most  sem lesz  több   a  befizetni  való,
egységesen  170.000,-Ft-ot  kell  befizetni.  Akik  már  nyolc  éve  az  egy  összegű  befizetést
választották, nekik 100.000,-ot kellett befizetni, mert a képzett kamatokkal elérték a 170.000,-
Ft-ot. Aki nem tudja a hozzájárulást befizetni, annak az ingatlanára lesz terhelve az összeg. A
cél, hogy a lakossági bekötéseket is megoldjuk az 1 méter telekhatáron belüli leágazástól a
házakig. Pár helyen házi beemelő szivattyúra is szükség lesz. Nem hagyunk magára senkit
sem, mindenkinek meg kívánjuk oldani a szennyvízre való csatlakozását.
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Papp Zoltán:

Közös udvaron hogyan viszik be a csatornát? Ki a hibás, ha nem tudja, hogy az udvaron belül
hol mennek a közmű vezetékek?

Mészáros Anna:

Közös udvarnál, hol áll meg a csonk? Az egy méter a házaktól értendő?

Modori László:

A közös udvaroknál is a közterülettől számítjuk az egy métert, nem a telken belül a házaktól.
Segítünk  mindenkinek,  hogy  a  közös  udvarokon  belül  lévő  mindegyik  ház  csatlakozása
megoldódjon.

Vörös László:

Ahol a lakó nem tudja, hogyan megy a vezeték az udvaron ott kell a lakó ásással is segíthet,
hogy a vezetéket el ne vágják.

Kalányos Mária:

Aki nem tud egy összegben fizetni az mit tehet?

Modori László:

A falugondnoknál  adják  le  a  részletfizetési  bejelentésüket,  hogy tudjunk  banki  segítséget
szervezni. Ehhez tudnunk kell, hogy ezt ki szeretné igénybe venni.

Farkas Ferencné:

Az LTP-t fizette egy ideig, de elmaradása van. A különbözetet hogyan fizetheti be?



-  5  -

Modori László:

A Társulat felé csekken is be lehet fizetni.

Czimmer Tibor:

Egy összegben  szerette  volna  pótolni  a  hiányzó  összeget  az  LTP-ben,  de  erre  nem volt
lehetőség.  A legjobb  lenne,  ha  a  fő  kivitelező  oldaná  meg  a  lakások rácsatlakoztatását  a
vezetékre.

Modori László:

Egyeztetünk az OTP-vel is, hogy az LTP elmaradás mekkora részét lehet ott befizetni. Azt
tudni kell,  hogy az LTP befizetéshez állami támogatás is jár, de a támogatás összege éves
szinten korlátozott. A szennyvízberuházás kivitelezőjével szeretnénk mi is megoldatni a házi
bekötéseket.

Vörös László:

A dolgozói ki ássák a belső udvarokat is, de csak a fő vezeték rendszer kamerás ellenőrzése és
átadása után. Nem lehet addig szennyvizet bevezetni a rendszerbe amíg az teljesen el nem
készült.

Ficzai Attila:

Naponta  meddig  tart  a  munkavégzés,  dolgoznak-e  hétvégén  is?  Mennyi  ideig  kell  a  zajt
elviselni?

Vörös László:

Reggel hét órától délután öt óráig dolgoznak. Nem lesz ez túl hangos. Hétvégén általában nem
dolgoznak, csak kivételes esetben fordulhat ez elő. Akkor is maximum szombaton, de ez nem
jellemző.
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Orsós Teréz:

Aki csak családi pótlékot kap, az nehezen tud törleszteni. Mit tehet, hogy ne az ingatlanára
terheljék az adósságot?

Modori László:

Csak a legvégső eset az ingatlanra terhelés, családi pótlékból is lehet részletet törleszteni.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülést 17.00 órakor bezárta. 

kmf.

Modori László Bendes István
polgármester körjegyző


