
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 
 
18/2019 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 30-
i soron kívüli nyílt üléséről a Községháza üléstermében.     

 
316. oldal 

 

 
Megjelent képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármes-

ter, Kulik Edit Irén önkormányzati képviselő, Pintér László 
önkormányzati képviselő, Szopkó Rudolfné önkormányzati 
képviselő 

 
Pap-Szabó Katalin jegyző 

 
Meghívottak: Balogh Rita kirendeltség vezető, pénzügyi ügyintéző va-

lamennyi napirendhez 
 
Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Jegyzőkönyv 
vezető: Buza Anita 
 
Ülés időtartama: 11:00-11:40    
 
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Pap-Szabó 
Katalin jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes 
az 5 fős testületből jelen van 5 fő.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Szopkó Rudolfné képviselőt kijelölni. Kérte a kép-
viselő-testületet a javaslat elfogadására.   
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
125/2019. (X. 30.) Hunya Kt. határozata  

 



 

 
317. oldal 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Szopkó Rudolfné képviselőt jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 

 
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy az ülés napirendjét a kiküldött meg-
hívó szerinti fogadják el. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, ja-
vaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
126/2019. (X. 30.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napi-
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejleszté-

sek című pályázat 
 
Határidő: azonnal 

 
1. Napirendi pont 

TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pá-
lyázat 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy megjelent a TOP-2.1.3-16 pályázati 
felhívás, melyre 5000 fő lakosságszám alatti településként Hunya Község Önkormány-
zata is jogosult pályázatot benyújtani. A korábbi pályázatbenyújtási eljárással szem-
ben a műszaki tartalom összeállítása, és a fejlesztés költségigényének végleges meg-
állapítása a pályázat sikeressége esetén az első mérföldkőre fog esni. Támogatható 
tevékenységek, pl. a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése. Tá-
mogatási keret Békés megyében 3milliárd 880 millió forint, az 5000 fő lakosságszám 
alatti települések számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 milliárd 500 millió fo-
rint. Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama 2019.09.16-2019.10.31. Projekt 
megvalósítására rendelkezésre álló idő 36 hónap, igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás 10-500 millió forint. Támogatási intenzitás 100%. Támogatási kérelmek 
várható száma 4-12 db. Előzetes tervezés alapján Hunyára vonatkozóan a teljes bel-
vízelvezető csatornarendszer rekonstrukciója, helyreállítása valamint a vízátemelő szi-
vattyú cseréje, project előkészítés, projectmenedzsment, műszaki ellenőrzés, közbe-
szerzés Hunyára vonatkozóan 237 998 810 forint összeg lenne. Ekkora összegű tá-



 

 
318. oldal 

mogatási igényt nyújtanánk be ebben a pályázatban. Megkérdezte, hogy van-e napi-
rendre vonatkozó kérdés, javaslat. 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Megkérdezte, hogy a tartalék az mit jelent a pályázat-
ban? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az előre nem látható költségeket 
jelenti. Ez csak egy kalkulált összeg. A támogatásban részesülők száma megállja-e a 
helyét a jövőben, az még nem tudják és az is elképzelhető, hogy a döntéshozók úgy 
döntenek, hogy ekkora összegben nem támogatják a települést. Ez most a teljes bel-
területi belvízelvezetésre vonatkozik. Ha esetlegesen kevesebb összeg lesz a támoga-
tás, akkor műszaki tartalomban lehet csökkenteni és a nagyon kritikus szakaszokra 
kell akkor összpontosítani. 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy ez belterületre vonatkozik? Az összes víz 
a belterületről a külterületen folyik el. Ha ott nem jó az elvezetés, mint a hármas táb-
lánál a csatornában, hogy szinte a csatorna elveszett már, akkor az egész nem jó. Hiá-
ba jó a belvízelvezető rendszer belterületen, ha a külterületen nem viszi tovább a vi-
zet. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a külterületi csatornák egy része a 
gyulaiakhoz tartozik, már beszélt az Igazgató Asszonnyal, hogy ott vannak hiányossá-
gok. Van egy éves hozzájáruló összeg és kérte őket a rendbetételre, abból korábban 
is volt már kotrás, akár a Szent László csatornát nézve. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy a külterületi csatornák elég rendesen el 
vannak hanyagolva. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a fenntartás a gyulai Vízügyhöz tar-
tozik, nekik vannak közfoglalkoztatottaik, akik végeznék a tevékenységet. Jelezte felé-
jük, hogy ez nem zajlik. Azt az ígéretet kapta, hogy ebben az ügyben lépéseket fog-
nak tenni. Ez a pályázat egyelőre belterületre vonatkozik, és úgy gondolja, ezt a lehe-
tőséget ki kell használni. 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Megkérdezte, hogy kész a pályázat? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ez egy project ötlet. A TOP-os pá-
lyázatoknál projectötleteket kellett korábban is benyújtani. 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Megkérdezte, hogy ezt a pályázatot a Gyomaendrődi 
Hivatal csinálja meg? 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy nem. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a KBC csinálná meg. 
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Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy a külterületi csatornákon kívül még van egy 
aggálya. Egy pályázaton még nincsenek túl és nem tudják, hogy fog zárulni. A döntést 
nem ismerik, hogy nyer-e a pályázat vagy sem, de ha nyer, akkor 36 hónapon keresz-
tül lehet megvalósítani. Az három év. Beleszaladtak már a konyha energetikai felújítá-
sánál is, hogy nem lett elég a pályázati forrás, mert sok idő eltelt, növekedtek az árak. 
Ez bele van építve? Ha nem adnak annyi pénzt, ki fogja pótolni?  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ha nem adnak annyi pénzt, akkor 
műszaki tartalmat kell csökkenteni. Annyival kevesebb belvízelvezető árok lesz felújít-
va. 
 
Kulik Edit Irén (képviselő) Elmondta, hogy akkor csak a létfontosságúak lennének. 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Megkérdezte, hogy a pályázatba bele kell írni, hogy 
mennyit szeretnének megcsinálni? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy bele lesz írva. 9686 folyómétert 
érint, ez a teljes hossz. 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Megkérdezte, hogy ezt mindenképp meg kell csinálni? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ez egy előzetes tervezés. Ha esetleg 
130 millió forintot nyerne az önkormányzat, akkor azokat a dolgokat ki kell venni be-
lőle, addig a mértékig, amíg belefér. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy nézne ki ez, mert el se tudják kép-
zelni ez most mi? 200 millió forintért mit csinálnak? Jön egy markoló, kikotorja a csa-
tornákat? Az összes dudacsövet felszedik?  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a kritikus részeken. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy azt honnan tudják melyek a kriti-
kus részek? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ezt fölmérték előzetesen, fotódo-
kumentációt készített az előkészítő. Laikus szemmel is látható, hogy a belvízelvezető 
árkok nem azon a szinten vannak, amin eredetileg voltak. A geodézia alapján azt a 
szintet vissza kell állítani, mint ami az eredeti volt. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy akkor ez egy kotrást foglalna ma-
gába? 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Elmondta, hogy az átfolyók el vannak tömítődve. 
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Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy akkor ebbe nem lenne kibetono-
zás? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az Ady utcában nincs belvízelvezető 
árok, ott lenne egy teljesen új. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy sokallja erre a 200 millió forintot. 
 
Kulik Edit Irén (képviselő) Elmondta, hogy ő is. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ő nem egy műszaki szakember, erre 
vannak a tervezők, műszaki szakemberek, hogy ezeket a dolgokat megállapítsák. 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy a szemléletformálás az mit takar? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a szemléletformálás és a nyilvános-
ság az energetikánál is kellett, például táblák kihelyezése. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy személyesen szívesen beszélt volna 
azzal, aki ezt felmérte, hogy egyáltalán mit takarnak a számok. Dönteni kell nekik két 
oldal alapján, amit az ülés előtt kaptak meg. Ezer sebből vérzik számára az egész tör-
ténet. Idejöttek döntsék el, hogy holnap be kell adni a pályázatot, úgy hogy előtte fél 
órával kapnak egy anyagot róla. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ezzel a döntéssel még nem vállal-
nak kötelezettséget. Ha nem támogatják, akkor nincs pályázat, project megvalósítás. 
Ha van támogatás, akkor részletesen kidolgozott költségvetés és tervek vannak, amit 
mindenki láthat. Nem tudják, hogy támogatott lesz a dolog vagy sem. Ha támogatott 
sem kötelesek elfogadni. A közbeszerzésnél majd bekérik az ajánlatokat, és ha az ösz-
szes fölötte van, akkor új közbeszereztetést kell indítani. Bele kell férjen abba a keret-
be, ami rendelkezésre áll. Ha nem fér bele, akkor még mindig nemet lehet mondani a 
támogatásra. Nem kötelező felhasználni. Ezek lehetőségek, amikkel élni kell. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, ha már döntenek valamiről, akkor valamilyen 
szinten, ha nem is pontosan műszakilag, de jó volna látni az elképzelést. Mi alapján ír 
le bizonyos összeget a projecttervezetbe, mit akar belőle megvalósítani? Van egy 
olyan szakasz a csatornarendszerben, amivel nem kell foglalkozni, és van olyan sza-
kasz is, amivel sok munka van. Új dolgot nem csinálnának az Ady utcán kívül. Ez 
olyan, mint pár éve, amikor Bánki Gyula a kis markolójával megoldotta a kotrást ak-
kor, amikor Petényi Szilárdné volt a polgármester. Most 230 millióra pályáznak, ezt 
irreális összegnek tartja. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy van egy project ötlet, amit most be 
kell nyújtsanak. A részletezés akkor van, ha ezt pozitívan bírálják el. 
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Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy ezt érti, de valami alapján felmérték a prob-
lémát a csatornarendszeren a faluba. Valaki valami alapján döntött, hogy milyen szá-
mokat ír le. Megbecsülte a munkát. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a tervezésbe közreműködtek azok, 
akik a szennyvizes tervet készítették. Nekik volt egy geodézia, ami alapján készítették 
egy biztonságosan megjelölt költségvetéssel, ami megállhatja a helyét a jövőben akár 
36 hónapon belül. Ezek úgy vannak tervezve. 5000 lélekszám alatt 10- 500 millió fo-
rintig lehet pályázni. Lehet az volt az elképzelés, hogy tervezhetnek egy akár 450 mil-
lió forintos beruházást is. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogyha a felső plafon érvényesül és 12 db támo-
gatási kérelem érkezik be, akkor nem lesz csak jó 100 millió forint a támogatás. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy nem fognak addig menni, mert van 
egy maximum. Ha most 450 millió forintra pályáznak hárman, akkor a negyedik pá-
lyázó már nem is fér bele. 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Elmondta, hogy elnézést kér, de sajnos személyes ok-
ból el kell mennie. Elvárta volna, hogy az anyagot hamarabb megkapják, ne csak az 
ülés előtt nem sokkal. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy össze kellett állnia az anyagnak, ez 
nem volt olyan egyszerű, hogy a határidőbe beleférjen. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy a Képviselő-testület határozatképes ma-
rad, ha Szopkó Rudolfné képviselő távozik. 
 
Szopkó Rudolfné képviselő elhagyta az Üléstermet. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy Szopkó Rudolfné helyett új jegyző-
könyv hitelesítőt kell választaniuk, javasolta Kulik Edit Irén képviselőt kijelölni. Kérte a 
képviselő-testületet a javaslat elfogadására. Megállapította, hogy az ülés határozat-
képes az 5 fős testületből jelen van 4 fő.  
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

127/2019. (X. 30.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szopkó Ru-
dolfné képviselő távozása miatt a jegyzőkönyv hitelesítésére Kulik 
Edit Irén képviselőt jelöli ki. 
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Határidő: azonnal 

 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy a polgármester kapott valami többlettá-
jékoztatást, amikor felmérték a helyzetet, hogy milyen problémák vannak? Azt hogy 
meg kell kotorni a csatornákat, hogy szintbe legyen, azt látja mindenki. Kezd elveszni 
a dudacső, meg az átjáróknál az elfolyó nyílása. Milyen problémák vannak ezeken 
kívül? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a bejáróknál be vannak szakadva a 
dudacsövek, az összes bejárónál igazítani kell, sok helyen le van süllyedve. Elmondta, 
hogy nem műszaki szakember, ezért vannak a műszaki szakemberek. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy attól, hogy nem műszaki szakemberek még 
valamilyen szinten át kell látni. Otthoni példát hozott fel, ha várnak egy mestert, kő-
művest, asztalost, ha valamilyen szinten nem látja át a megrendelő a megrendelt 
munkát, akkor azt ott vágják át, ahol akarják. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy nyílván ez igaz, de azért itt átlátja a 
helyzetet. Hogy alapvetően mik a problémák,  azt tudják. Nyílván nem ástak le min-
den árokba, hogy az a szint 5 cm vagy 10 cm vagy 25 cm. Ez most egy project ötlet. 
Vagy támogatott lesz az egész, vagy részben, vagy egyáltalán nem. 
 
Kiszely Imre (képviselő) Megkérdezte, hogy ezután készül egy részletes terv? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy amennyiben pozitívan bírálják el. 
 
Kiszely Imre (képviselő) Megkérdezte, hogy abban már lesz összeg, hogy mennyit 
fognak kapni? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy amikor elbírálják a pályázatokat, ezt 
megtudják. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy azt látja, hogyha a százalékos arányokat 
nézik, hogy ezen a munkaanyagon nem jók a számok. Van egy pályázat kitöltő rend-
szer, ahol elegendő az, hogy egy pályázó benyújtson egy project ötletet. Ha ezek a 
számok mennek be, akkor ez biztos hiány pótoltatva lesz. Ha lesz egy döntés, hogy 
beadják a pályázatot, akkor a támogatási szerződés aláírásáig, még elég sok mozgás-
tér van, hogy visszalépjenek. Nem kell a közbeszerzésig eljutni, ha megjön a támoga-
tói döntés és például azt látják, hogy nyertek 200 millió forintot, akkor megnézik pon-
tosan a sorokat, alaposan előkészítve, időt hagyva a képviselőknek, hogy tanulmá-
nyozzák az anyagot. Itt még mindig mondhatja a Képviselő-testület, hogy jó lehető-
ség, de nem írják alá a támogatási szerződést. Ha nem indulnak a pályázaton, akkor 
nincs miről beszélni. Egyeztetnek majd a KBC-vel a számokkal kapcsolatban. Holnap 
lesz a beadási határidő. A határozati javaslatban annyi szerepel, hogy benyújtják a 
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pályázatot. Minden más később lesz kidolgozva. Ezzel semmi kötelezettséget nem 
vállal a Képviselő-testület, csak azt, hogy benyújtják a pályázatot. 
Már megbeszélték, hogy a benyújtásnak van-e valami költsége. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy nincs, csak nyertes pályázat esetén 
kell teljesíteni a támogatási összegből. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy ha elfogadják a pályázatot, akkor ezért a 
tervért fizetni kell? 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy nem. Elmondta, hogy project előkészí-
tésre be van állítva egy összeg. Aki megvalósítja, az előkészítésből fedezi a tervdoku-
mentációt. A KBC a menedzsmentért vállalja az egészet. Ezeket az összegeket nagyon 
le kell pontosítani. Most az idő szűke miatt erre már nincs lehetőség, ha holnap nem 
adják be, akkor nincs miről beszélni, de ha beadják, akkor még mindig nem történik 
semmi negatív dolog. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ezzel semmilyen kötelezettséget 
nem vállalnak, csak a lehetőséget adják meg a településnek, hogy ezt a projectet meg 
lehessen valósítani, hogy a teljes szakaszt vagy egy részét, azt nem tudják jelen pilla-
natban. Azt gondolja, hogy a lehetőséggel élni kell. 
 
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.  
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

128/2019. (X. 30.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kí-
ván benyújtani a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infra-
struktúra fejlesztések c. kiírásra a belterületi belvízelvezető-hálózat 
rekonstrukciója érdekében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jog-
nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a 
projekt támogatása esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a 
végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal 

 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy az mikor fog eldőlni, hogy Hunya kap-e 
pénzt vagy nem? 
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Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ez ugyanaz, mint az energetikai 
pályázatoknál a három épület esetében, 2016-ban benyújtották a pályázatot, és ha jól 
emlékszik 2017 év végén érkezett meg a pályázatról a döntés, hogy pozitívan bírálták 
el. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy akkor nem három év van a megvalósításra. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogyha döntenek és pozitívan bírálják el 
ennyi összeggel, akkor még mindig a Képviselő-testület feladata lesz, hogy ezt vállal-
ni kell. Említette már régebben is, hogy több olyan önkormányzat volt az energetikás 
pályázatnál is, hogy 50 %-al emelkedett meg a költség, nem annyival, mint Hunya 
esetében, hogy még vállalható volt. Ők azt a támogatást visszaadták, mert abban a 
formában nem tudták teljesíteni. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy azt érzi, hogy elválasztották a belterü-
letet a külterülettől, hol ott a lényeg a külterületen volna, ahol az a víz elfolyik. Hiába 
van nagyon jó belterületi csatornahálózat, ha az tele lesz vízzel és elér a falu határá-
hoz, akkor jön vissza a víz. Így nincs teljesen megoldva, ezt majdnem szinte felesle-
gesnek érzi. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy Szeghalmon ez úgy lett megoldva, hogy 
amikor megvolt a belterületi belvízelvezető hálózat rekonstrukciója, akkor készítettek 
egy befogadó tavat is. Oda folyik le a víz, amit egyrészről táplálnak a Berettyóból, de 
amint látják, hogy belvizes probléma van, lecsökkentik a vízszintet és van, ami befo-
gadja az elfolyó belvizet. Nem tudja, hogy mi van a műszaki tartalomban lehet, hogy 
ezt is betervezték.   
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Szent László csatorna a befogadó. 
Maga a Szent László csatornával nincs gond, az rendben van.  
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy oda be lehetne tenni egy zsilipet, hogy 
amikor meg van duzzasztva a csatorna ne folyjon vissza a víz. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a részletes egyeztetéseknél ezeket 
bele lehet tenni. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy a műszaki tartalom 200 millió forint. Aki 
megcsinálta, biztos nem csak úgy kitalálta a számokat. A dokumentáció tartalmát biz-
tos megismeri a képviselő-testület, ha a polgármesternek elküldik. Biztosan vannak 
benne komolyabb tartalmak is nem csak a csatorna kotrása. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy jó lett volna ezt most látni, hogy mit 
mennyiért szeretnének megvalósítani. 
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Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ez most egy project ötlet. Egy mű-
szaki szakember azt mondta, hogy a meglévő adatokból és a meglévő geodéziából 
csinál egy előzetes tervezetet. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ebben felelősséggel így nem lehet 
dönteni. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy nem a semmiről döntöttek. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy le van írva, hogy 200 millió forint, erről 
döntöttek. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy van egy ötletük, amit benyújtanak 
ekkora összegben. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ilyen alapon lehetett volna 100 millió 
is. Jó lett volna, ha eljött volna a személy, aki leírta ezeket a számokat és elmondta 
volna, melyik mit takar. Ha döntenek, legalább tudja, miről dönt. Hogy döntsön eb-
ben a kérdésben így? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy nem mindegy mit tartalmaz. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy amennyiben pozitívan bírálnák el a 
pályázatot mielőtt döntés születne ezzel kapcsolatban, akkor meghívják az illetékest a 
képviselő-testületi ülésre. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy felvetődött már ez a probléma, ezután 
részletesebb tartalmú előterjesztéseket fognak készíteni. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ettől most jelen pillanatban nem 
lehetet több információt behozni, egyrészt a határidő szűke miatt. Ezek becsült költ-
ségek. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy amennyiben nyer a beadott project nekiin-
dulnak a megvalósításának. Lehet, hogy nem 230 millió forintot kap a falu, hanem 
160 milliót, akkor azt kell mérlegelni, hogy hol van probléma. Ha kijavítják és műszaki 
tartalmat csökkentenek, máshol is marad probléma és még mindig nem lesz egybe-
függően megoldva a belvízelvezető hálózat. Akkor még mindig lehetnek gondok at-
tól függetlenül, hogy 160 milliót ráköltenek. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy egy része rendben lenne. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy összefügg a hálózat, keletről jön a víz Ör-
ménykút felé nyugatra meg. Hiába javítanak ki itt-ott egy szakaszt. A 2000-es évek 
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környékén készült a belvízelvezető hálózat. Új belvízelvezető egy lenne, az Ady utcá-
ban. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy van ahol 5 km-re adták be a pályá-
zatot. Ott sem lett az egész betervezve. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogyha részleges megoldás lenne, akkor 
azokat a részeket kell megcsinálni, ahol a szivattyúk vannak. A szivattyútól elmenő 
részeket, mert hiába lenne nagyon jó csatorna mondjuk a Rákóczi útón, amikor itt a 
part tetején mondjuk nincsen víz. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy akkor a mélyebb részeket kellene, 
mint pl. a Kinizsi utca. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy a pályázatnak három éven belül kell 
megvalósulnia. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy a támogatási szerződés aláírásától 36 
hónap a megvalósítás. A programozási időszak 2014-2020. Azt gondolja, hogy hamar 
döntés fog születni. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése, 
észrevétele, kérdése? Hozzászólás nem volt. Egyéb napirendi pont hiányában az ülést 
bezárta. 
 
 
 

 
K. m. f. 
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