
           

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Besnyő Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének és Beloiannisz Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2011. május 30-án 17 órai kezdettel megtartott együttes 

képviselő-testületi üléséről.  

 

Jelen vannak  

 

Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:  

  

                               Szabó Ferenc                          polgármester 

                               Lestár Gábor                                képviselő 

                               Simonné Dr. Győri Erzsébet   képviselő  

                      Tatár Szilvia                              képviselő   

             Mátyási Sándorné                   képviselő 

                        

Tanácskozási joggal jelen van: 

  

                               dr. Kapitány Csilla                   jegyző 

 

Előzetes bejelentéssel távol van: 

  

                               Somogyi Gábor                       képviselő 

   Szokoli Attila          alpolgármester 

                                

Besnyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  

  

                              Gémesiné Fejes Zsuzsanna          polgármester 

                              Nagyné Farcalasz Vasziliki         alpolgármester 

                              Andrási József                             képviselő  

                      Kovács Péter                               képviselő   

            Sólyom Balázs                    képviselő 

                                Petkes András                            képviselő 

   Boros József    képviselő 

                        

Tanácskozási joggal jelen van: 

  

                               dr. Bugyi Katalin                    jegyző 

 

 

 

 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
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                              Papalexisz Kosztasz                 polgármester 

                              Koller Ákos                           alpolgármester 

                              Boka Erika                            képviselő 

                      Márkusz Tamás                        képviselő   

            Prekop László Kosztasz       képviselő 

                                Bene Krisztián                         képviselő 

                        

Tanácskozási joggal jelen van: 

  

                               Kóródi-Juhász Zsolt                    jegyző 

 

Előzetes bejelentéssel távol van: 

 

          Dr. Horváth István                képviselő 

 

A képviselő-testületi ülés helye:  

 

Iváncsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyaló terme 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Engedjétek meg, 

hogy házigazdaként ismételten köszöntsem Iváncsa, Besnyő és Beloiannisz 

képviselőtestületeit, polgármester kollégáimat, és kezdjük meg ezt a munka 

értekezletünket, képviselőtestületi ülésünket, annak a függvényében, hogy volt egy 

előzetes ülésünk, ahol megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a 

polgármesterek üljenek le, és próbáljanak kialakítani egy olyan egységet, ami 

előterjesztésképpen oda mehet a képviselőtestületek elé.  

De mielőtt ezt megtennénk, és ismertetném, megállapítom, hogy valamennyi 

képviselő-testület határozatképes létszámban jelen van, engedjétek meg, hogy a 

jegyzőkönyv hitelesítőket ismertessem, Iváncsa részéről Mátyási Sándorné és Simonné 

Dr. Győri Erzsébet.  

Aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett 

javaslattal 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül, egyhangúlag 

egyetértett. 

 

Besnyő részéről Petkes András és Sólyom Balázs. Kérem, aki egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

Besnyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett 

javaslattal 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül, egyhangúlag 

egyetértett. 

 

Beloiannisz részéről Boka Erika és Koller Ákos. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze.  
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Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőkre 

tett javaslattal 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül, egyhangúlag 

egyetértett. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 2011. május 12-én 

volt az a nap, amikor leültünk itt Iváncsán a Polgármesteri Hivatal tanácskozójában, és 

megpróbáltuk megfogalmazni azokat a pontokat, szempontokat, kérdéseket, amelyek 

alapján a DRV Zrt. vonatkozásában mind az üzemeltetési mind a 

szennyvízkibocsátással kapcsolatos dolgokat próbáltuk megfogalmazni. Ez arra jó 

volt, hogy történt egyfajta olyan egyeztetés, aminek kapcsán, ahogy az előbb is 

említettem, azt a feladatot kaptuk, hogy a három polgármester próbáljon egyeztetni, és 

próbáljon megalkotni egy olyan előterjesztést, amelyet érdemben a képviselőtestületek 

tárgyalni tudnak. Ez megtörtént, és az első alkalommal, amikor mi leültünk – a 

polgármesterek – megfogalmazódott egy elképzelés, de akkor nem éreztük úgy, hogy 

ennek a függvényében az egy olyan anyag, amit előterjesztésként mi oda tehetünk a 

képviselőtestületek elé érdemben, ezért még egy alkalmat kértünk arra, hogy üljünk le 

és még egyszer tárgyaljunk. Na, most, ez megtörtént, és úgy gondolom, hogy minden 

képviselő, minden képviselőtestület megkapta azt az anyagot, ami ennek a 

megbeszélésnek a végén megszületett. Azt gondolom, hogy ebbe gyakorlatilag minden 

olyan kérdésre megpróbáltunk megoldást találni, és javaslatot megnevesíteni, ami 

fontos volt. Tehát, hogy a vagyonvesztés, hogy az arányok, a vagyoni arányok, hogy a 

karbantartás, a javítás, hogy a későbbi fejlesztésekkel kapcsolatosan milyen elvek 

mentén menjen ez tovább. Illetve megalkottuk azt a pontot is, amiben arra kérjük a 

képviselő testületeket, hogyha egyet értenek ezekkel a határozati javasatokkal, amit 

úgy hiszem, felolvasok, ha egyetértek vele, mert úgy a helyén való. Hogy akkor bízzák 

meg a három polgármestert, hogy érdemben kezdje meg a tárgyalást a DRV Zrt-vel, 

hogy a legjobb, és a legésszerűbb-célszerűbb döntést és szerződést tudjuk majd 

megalkotni, amihez majd természetesen megint a testületi döntések szükségesek 

lesznek. Akkor én nem nyújtom, nem húzom nagyon bő lére ezt a bevezetőmet, ha úgy 

gondoljátok, Zsuzsa, Kosztasz, szeretnétek még Ti is ehhez hozzátenni, elmondani?  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Szerintem olvasd fel, az elegendő lesz. Azt hiszem beleírtunk 

mindent, amit akkor a megbeszélésen eldöntöttünk. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Jó, köszönöm 

szépen, akkor én ismertetném a határozati javaslat sort, és utána pedig, ha van 

bárkinek kérdése, kiegészítése, javaslata, akkor azt meghallgatjuk természetesen. 

 

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére: 

 

I.) Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Beloiannisz Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Iváncsa Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzatok) a községekben közös 

beruházás eredményeként megvalósult, közös tulajdonban álló, községek közötti 

csatornahálózat és a szennyvíztisztító mű (továbbiakban: közös tulajdonban lévő 

vagyonrészek) vagyoni helyzetét az alábbiak szerint rendezik. 
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1. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy 2011. június 30. napjáig (üzemeltetési 

szerződés lejárta) a közös tulajdonban lévő vagyonrészek tekintetében 1/3-

1/3-1/3 arányban osztoznak, azaz a tulajdonnal járó jogosultságok és 

kötelezettségek ilyen arányban illetik illetve terhelik őket azzal, hogy az 

Önkormányzatok a DRV Zrt. mint üzemeltető által fizetett 

eszközhasználati díjból a szennyvíz fogyasztással arányosan, valamennyi 

önkormányzat által rendeletben meghatározott áron részesülnek. 

2. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy 2011. július 1. napjától a 

közös tulajdonban lévő vagyonrészeket érintő vagyonnövekedés, továbbá 

az azt terhelő kötelezettségek (költségek) olyan arányban illeti, illetve 

terheli az Önkormányzatokat, mint amilyen arányban – százalékosan 

meghatározva - egymáshoz képest az elmúlt 10 évben eszközhasználati 

díjban részesültek. 

3. A közös tulajdonban lévő vagyonrészeket érintő karbantartási és javítási 

munkákkal összefüggő költségek a 2. pontban meghatározott arányban az 

ott megjelölt időponttól terheli az Önkormányzatokat. 

4. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy az eszközhasználati díj továbbra is 

fogyasztással arányosan kerül felosztásra, továbbá azt, hogy bármilyen, a 

közös tulajdonban álló vagyonrészeket érintő kérdésben egyhangú 

döntéshozatal szükséges. 

5. Az Önkormányzatok megbízzák Besnyő, Beloiannisz és Iváncsa község 

jegyzőit, hogy a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően készítsenek 

elő egy olyan megállapodás tervezetet, mely konkrétan tartalmazza a 

jogosultságok és kötelezettségek 2011. július 1. napjától alkalmazandó 

százalékos megosztását is. 

 

Felelős: Községek polgármesterei 

               Jegyzők – megállapodás elkészítésére 

Határidő: folyamatos 

                  2011. június 15. – megállapodás elkészítésére 

 

II.) Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Beloiannisz Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Iváncsa Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megbízza a községek polgármestereit, hogy a DRV Zrt.-vel 

tárgyalásokat folytassanak az üzemeltetési szerződés végleges változatának 

kialakítása, továbbá a szennyezés csökkentési ütemterv megvalósítása tárgyában. 

 

Felelős: Községek polgármesterei 

Határidő: 2011. június 15. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Tehát ez volna az 

a határozati javaslat, öt határozati javaslat, illetve még a hozzá kapcsolódó II. pontban 

most felolvasott javaslatunk, amelyről most érdemben kellene, hogy döntsünk, és 

szavazzunk róla.  
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Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Mi még annyit hadd mondjunk el, tehát erre a megállapodásra azért 

volt szükség, mert ugye eddig a szennyvíztisztító telep 1/3-1/3-1/3 tulajdonában volt a 

három önkormányzatnak. Viszont a koncessziós díjat a lakosság a használat arányában 

fizette meg, és mivel Iváncsának magasabb a lakosságszáma, tehát Iváncsa kapta a 

magasabb összegű koncessziós díjat. Szükséges a szennyvíztisztító telep fejlesztése, és 

ezt egyik képviselőtestület sem érezte igazságosnak, hogy a tulajdoni viszony 

arányában állnánk ezeket a költségeket. Tehát 1/3-1/3-1/3 részben. Én azt gondolom, 

hogy azért is jó ez a megállapodás, hiszen a tulajdont nem érinti, marad 1/3-1/3-1/3 

tulajdonban a szennyvíztisztító telep, viszont, hogyha értéknövelő beruházás történik, 

akkor az a mellé tett pénz arányában növeli a tulajdonviszonyt, viszont hogyha csak 

karbantartási költség, akkor szintén a koncessziós díj arányában állják az 

Önkormányzatok. Ez így érthető, ugye? És még annyit hadd mondjak el, hogy azért 

nem biztos, hogy a DRV Zrt-vel kötjük meg a szerződést, tehát azt gondolom, hogy 

megpróbálunk velük megegyezni, és az önkormányzatok a települések számára a 

legkedvezőbb feltételeket kiharcolni, de hogyha ez nem sikerül, akkor ne riadjunk meg 

attól, hogy pályáztassunk. Ezzel egyetértenek velem gondolom a képviselő testületek 

tagjai.  

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): Én azt 

gondolom, hogy részünkre elfogadható, ezt teljes mértékben tudjuk támogatni, minden 

tekintetben, mivel a második pont arról szól, hogy a DRV Zrt-vel csak a tárgyalásokat 

vegyük fel, tehát ez így egy az egyben elfogadható, ezek a tárgyalások majd vezetnek 

valamilyen eredményre, és annak tükrében kell majd továbblépni, de jelen pillanatban 

ma amit most döntést tudunk hozni, az úgy gondolom, hogy itt van az asztalon, és 

nekem személy szerint elfogadható, a képviselőtestülettel mi ezt egyeztettük, akinek 

esetleg hozzáfűzni valója van, az úgyis jelzi. De azt gondolom, hogy részünkről 

szerintem ez így elfogadható, azzal a kitétellel, hogy Zsuzsa egy kicsit előre nézett, 

hogy mi van, ha a DRV-vel nem tudunk megegyezni, nyilván az majd egy új fejezet 

lesz.   

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Igen, mert itt csak a DRV-t hangsúlyozzuk. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): Igen, 

elsősorban velük kell egyeztetnünk, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Tisztelt 

Képviselőtestületek, az elhangzottakhoz valakinek van –e kérdése, hozzáfűzni valója, 

kiigazítása? 

Ha nincs, akkor annyit még engedjetek meg, hogy említésbe hozzak, azért itt volt egy 

nagyon fontos része ennek az előkészítő anyagnak: a fentiekre tekintettel 

megfogalmazottak a további együttműködés sarokpontjai. A kérdéskör tekintetében az 

alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint, melyben reményeim szerint csak a 

kezdetét jelentik egy újfajta, egyéb területeket is érintő közös együtt gondolkodásnak. 

Ugye, arról is beszéltünk ezen a polgármesteri egyeztetésen, hogy azért mind a 

múltban, a jelenben és illetve a jövőben is valahogy ez a három település itt ebben az 
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északi csücsökben sokkal inkább egymásra van utalva, mint általában a kistérség többi 

településeivel. Ez a csatorna kérdés is azt mutatta meg a számunkra, úgy gondolnám, 

hogy tudunk együtt gondolkodni, kell is együtt gondolkodni, és hogy sokkal többet és 

jobban tudunk érvényesíteni olyan érdekeket, olyan különböző tárgyalásokban, ha ez a 

három település több helyzetben együtt gondolkodik. Igaz ez pályázatoknál, igaz ez 

olyan kérdéseknél is, mint amilyen a mai társulási tanácsülésen is elkövettünk, hogy 

például a Dunaújvárosi buszjáratok vonatkozásában a három település az iskolás korú 

– mindegy, hogy középfokú- felsőfokú iskolásoknak az utaztatásának problémája az 

egy közös probléma. Másképp tudunk tárgyalni, azt hiszem, ilyen kérdésekben, ha azt 

hangoztatjuk, hogy három település három polgármestere ül le tárgyalni ilyen ügyben, 

vagy egy település önmagában próbál megküzdeni egy ilyen problémával. Sok 

mindent lehet ebbe megfogalmazni, én azt gondolom, hogy alapjában véve ez a 

csatorna kérdés ez most talán olyan, ami valamit megmutathat abból, hogy mennyire 

lehet, és mennyire kellene együtt gondolkodni, társulási formákba is. Arról is 

beszéltem, és nem tudom, mennyien tudjátok, volt ennek a kistérségnek egy olyan 

időszaka, olyan éve, amikor lehetett volna plusz 200 - megközelítőleg - 40 millió 

forint forrást hozni a térségbe, ha akkor sikerülnek úgy azok a tárgyalások, és 

mindenki  a maga igazát megtalálta volna. Nagyon nagy hibának tartom a mai napig, 

hogy ez nem jött létre. Nem kellene elkövetni a jövőt illetően újabb olyan hibákat, 

amit mindannyiunk előnyére, és mindannyiunknak egyformán érdekét szolgáló céllal 

tudnánk megfogalmazni. Köszönöm szépen, ezt úgy gondoltam, hogy el kell 

mondanom.  

Még egy nagyon fontos, amiről nem beszéltünk, és mondjátok akár Ti, ne mindig én 

beszéljek, hogy a szennyvízkibocsátással kapcsolatos pályázatnak azért is van nagyon 

fontos, súlyponti kérdése, mert a törvények szerint, aki ezt nem indítja el, az uniós 

pályázaton nem indulhat. Tehát azt az előkészítő munkát, ami a tervezésével, az 

engedélyeztetések lefolytatásával kapcsolatos, azt el kellene indítani, arra majd döntés 

kell, hogy szülessen, másképp nem fog tudni egyik település sem indulni, aki ilyen 

területen érintett, uniós pályázaton.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Jó is, hogy mondod a pályázatot. Kérdésként merült fel, hogy ha 

pályázati pénzből valósítjuk meg a szennyvíztisztító telep fejlesztését, akkor a 

pályázati pénz az ugyanúgy 1/3-1/3-1/3 arányban növeli a tulajdont. Így van? 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Hogyan? 

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Nem. Amit mi 

beleteszünk az önrészbe, akkor az nyilván nekünk a vagyonunk, tehát 2011. július 1-

től amennyit belerakunk. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Nem az önrészről beszélek, a megpályázott összegről. Hogyha mi 

megpályázzuk ezt a 80 millió forintot, és mondjuk 60 milliót megkap a három 

település együtt a szennyvíztisztító telepre, az önrész nélkül, az akkor ugyanúgy 1/3-

1/3-1/3 tulajdoni arányban, hiszen az együtt. Az önrész az megint más kérdés, hiszen 



 7 

azt ezek alapján a koncessziós rész arányában fizetjük meg, tehát teszik hozzá külön az 

önkormányzatok, és akkor az természetesen úgy. 

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Az nem 

kompatibilis azzal, ami a határozati javaslatban van, amit Te most mondasz.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De hát, az önrész, 

hogyha növekedik, többet fizetsz, akkor az hogy jelentkezik abba, amiről itt 

határozatot írtunk? Tehát hogyha többet teszel hozzá, akkor az a vagyon növekedés 

arányaiban nem csak a kötelezettségeket, és a többletfizetést írja elő neked kötelezően, 

hanem azt is, hogy annak az arányában akkor úgy növekedik. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Így van, de hát az önrészt vesszük hozzá. A többit, amit pályázat 

útján kapunk, azt nem az Önkormányzatok teszik hozzá, azt megkapjuk együtt a 

szennyvíztisztító telepre.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De azt a részt 

hogyan nevesíted nagyobb vagyonnövelésnek? 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Hát, hogyha Iváncsa 

hozzárak 10 milliót, Besnyő hozzárak 6 milliót, Beloiannisz meg hozzáad, mondjuk 3 

millió önrészt, akkor ennyivel nyilván növekszik az adott önkormányzatnak a vagyon 

rész nagysága. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Igen 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Mert a Zsuzsa azt 

kérdezte, hogyha emellett még ott van az a 60 millió forint pályázati pénz, akkor 

tulajdonképpen Iváncsa, ha 10 millió önrészt rakott hozzá, akkor 20 plusz 10 millióval 

növekszik az önrésze, de Besnyőé 20 plusz 6 millió, most ezt csak hasonlítgatom. 

Beloianniszé pedig 20 plusz 3 millióval. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Igen, jól mondod. Ez most merült fel bennünk, erről eddig nem 

beszéltünk, de értitek?  

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Igen, de ez akkor 

sem kompatibilis azzal, amit most a jövőre nézve fogunk egy százalékos arányt 

meghatározni, tehát akkor nem fogunk tudni egy ilyen egyetemleges megállapodást 

csinálni. Akkor ez arra nem jó, tehát akkor magára a pályázatra külön kell valami 

kitétel. Ez így nem lesz jó akkor.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Tehát ezekbe a 

határozati pontokba, ami le van írva, ezzel nincs összhangban.  
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Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): De hát nem is tértünk ki arra, hogy a pályázat útján kap a 

szennyvíztisztító telepre támogatást, akkor…  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Én úgy hiszem, 

hogy ezeknek igazán akkor van értéke, meg jelentősége, tulajdonképpen, hogyha 

mondjuk, eladásra kerül, hogy akkor ki milyen vagyoni helyzettel rendelkezik.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Jó, de hát most még együtt állunk…  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Mivel a döntések 

1/3-1/3 arányban szükségesek, tehát nem tud senki kettő úgy dönteni a harmadikkal 

szemben, tehát nem tudom… De ezzel akkor így nem jó. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): De szerintem a kérdés jó. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Persze, a kérdés 

jó. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Mert hiszen azt nem Besnyő, azt nem Beloiannisz, azt nem Iváncsa 

teszi hozzá, hanem azt megkapjuk.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De az önrészt azt 

százalékos arányban kapod meg igazából, tehát ha 60 millióról beszélünk, akkor a 

húsz millió forintnak a tíz millió forint az 50 %-a, tehát akkor 50%-os önrészt kell 

mondjuk biztosítanunk, de ha az egészre vesszük, tehát mindenki, tehát Beloiannisz 

kevesebb támogatást kap, Besnyő kevesebb támogatást kap, akkor ezt mi beletesszük 

egy egészbe. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): De együtt kapjuk. Mert a szennyvíztisztító telep az 

önkormányzatok közös tulajdona. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Na, jó, Zsuzsa, de 

az egész egy tulajdont képvisel, csak az arányok lesznek így mások. Tehát nem torzul 

ez el azzal, hogy valaki megáll, és nem növeli a vagyoni helyzetét azzal, hogy olyan 

vagyonnövekedés jön létre, hanem az arányai lesznek mások. Nem egyharmad, hanem 

ahogy ide le van írva.  

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 2011. június 30-án a 

tulajdoni arány 1/3-1/3-1/3. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Igen. 
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Boka Erika, képviselő (Beloiannisz Község Önkormányzata): És a telepre 

pályázunk. Nem a fogyasztás utáni koncessziós pályázat lesz.  

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Nem, de ez alapján 

a határozat alapján a jövőben minden beruházás olyan százalékos arányban fog illetni, 

illetve terhelni minket, és itt akkor ez nem jó, mert akkor egy olyan megállapodás 

kéne, amit Zsuzsa mond, egy ilyen kitétellel, hogy ha lesz ez a beruházás, és pályázati 

pénzből valósul meg, akkor az önrész az százalékos, csak hogy ezt a kollégák majd 

hogy fogják lekönyvelni… 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Hát az nem lesz 

egyszerű. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Mi, amiről most beszéltünk, az az önkormányzatok által hozzátett 

pénz. A pályázati pénzt pedig kapjuk. Ami a közös vagyont növeli. Tehát ugye nektek 

nagyobb lesz a vagyonotok, csak azért, mert… 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): De ha 

megfordítjuk, annyi pénzt kapsz támogatásként, amennyit hozzá tudsz tenni. Tehát ha 

kevesebb pénzt tudsz hozzátenni százalékos arányban, kevesebb támogatáshoz tudsz 

hozzájutni.   

 

Kóródi-Juhász Zsolt, jegyző (Beloiannisz Község Önkormányzata): Tehát nem 

lehet a 60 milliót 20-20-20 millióra felosztani, most megint csak, ha az összeget 

nézzük hasra ütés szerűen, hanem akkor azt olyan arányban lehetne elosztani, 

amennyit az önrészbe  hozzájárul. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Tehát 2011. július 

1-től a karbantartás, javítás is Iváncsára nagyobb terhet ró, mert ott is nagyobb a 

kötelezettségünk.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): De hát több a koncessziós díj is, ugye, ami befolyik hozzá.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De ha ez így 

aránylik, akkor a pályázatnál, ahogy Gábor elmondta, olyan helyzet adódik, az furcsa 

volna, hogy többet teszel hozzá az önrészhez, az által, arra az adott településre az a 

támogatási nagyságrend van, utána viszont maga a tulajdoni arány meg más.  

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Tehát az már nem 

azon az értéken van százalékos arányban, hogyha utána az egész beruházást 

visszabontjuk, nem azon a százalékos arányon fog bekerülni a… 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Vagyonleltárba, 

vagy nyilvántartásba 
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Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Így van, amiben előre 

meg vagyunk állapodva. Mert akkor ott a százalék teljesen fel fog borulni. Tehát 

magát a kapott összeget, azt viszont 1/3-1/3 arányban osztódik. Tehát a befizetés az 

arányosan, a kapott rész meg 1/3-1/3-ban.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Hát akkor pont 

oda térünk vissza.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): De engem is értetek, mert azt ugye úgy kapjuk, közösen.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Akkor most oda 

térünk vissza, ahonnan elindultunk, hogy arányaiban százalékosan másképp vállaljuk a 

kötelezettségeket, viszont a vagyoni helyzetet meg visszavisszük 1/3-1/3-ra. És ahhoz 

mondjuk mi teszünk be többet... 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): De ugyanúgy többel növeli Iváncsa vagyonát.  

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Az önrészével. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Igen, az önrészével.  

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): De ha mi nem 

tesszük hozzá az önrészhez a mi több részünket, akkor Ti se kapjátok meg a másik 

részt.  

 

Boka Erika, képviselő (Beloiannisz Község Önkormányzata): Ez a lényeg, hogy 

mindenki tesz hozzá önrészt, és annak arányában kapjon a pályázati pénzből, 

szerintem. 

 

Márkusz Tamás, képviselő (Beloiannisz Község Önkormányzata): Csak akkor ki 

fog tolódni az 1/3-1/3 rész.  

 

 dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Mindenképpen ki 

fog tolódni az 1/3-1/3 rész 2011. július 1-e után. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): Annyit 

tennék hozzá, tehát ezt az önrészt, most még egyelőre, illetve ezt a vagyont egyelőre 

most még mindig csak úgy kezeljük, hogy 1/3-1/3-1/3. Ezt nevesíteni fogjuk. Ez le 

lesz majd írva, ki lesz számolva, hogy jelen pillanatban 34 millió - 34 millió - 34 

millió, és ez 1/3-1/3-1/3. Aztán majd mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva azt lehet 

megnézni, hogy az amortizációval, mennyivel csökken, illetve hozzáadott értékkel 

mennyivel nő, és akkor lehet, hogy ki fog jönni egy olyan szám, hogy Iváncsa 47, 

Besnyő 43, Beloiannisz 41, és akkor ugye az arány részek, akkor már mindegy lesz, 

hogy mi az arány, a döntés mindig három egyhangúnak kell lenni. Ez az arány akkor 
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érdekes, ha valamikor valaki értékesíteni, vagy együtt, mindannyian értékesíteni 

szeretnénk, akkor az összes vagyonnak az éppen akkori százaléka szerint fogjuk tudni 

értékesíteni, mert lehet, hogy az akkor leírt számok, a 47 millió lehet, hogy a piacon 

nem lesz csak 20, vagy lehet, hogy 70 millió lesz a piacon. De az arányszámok így 

meg fognak maradni. Én azt gondolom, hogy például ezeknél a hozzáadott 

beruházásoknál akár, és ez lehet, hogy vitát elkerülhető ok is lehet, illetve felvetés is 

lehet, alap állapotban abból indulunk ki, hogy van ez az arányszám, ami alapján 

viseljük az önrészt. De adjuk meg a lehetőséget azoknak az önkormányzatoknak, itt a 

két kisebbnek, amennyiben Ő úgy dönt, hogy egy olyan értékű beruházás van, hogy Ő 

szeretné vállalni a tulajdoni arány szerint az önrészt, mert megteheti, mert azt 

gondolja, hogy a vagyonát is annyival szeretné növelni, akkor növelhesse. 

Amennyiben nem él ezzel a jogával, akkor megmarad ez a leírt százalékarány.   

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Meg is van a megoldás. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): És 

akkor senki nem tesz bele többet, alap állapotban van ez a százalékos arányú 

hozzájárulás, de megadjuk a lehetőséget mind a három önkormányzatnak, hogy többet 

fizethet be, mondjuk Besnyő meg Beloiannisz, és olyan arányban növeli a vagyonát is.  

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Igen, a 

vagyonnövelés nagyon jó, csak utána majd lesz karbantartás is, és akkor majd 

visszajön a százalékos arány.  

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): Igen, 

de a százalékos arány jelenleg is van az eszközhasználati díjban is. Tehát azt 

gondolom, hogy ez a karbantartásnál jelentkezik ez a ráfordítási arány, ugyanúgy 

ahogy az eszközhasználati díj bevétele is ezt kompenzálja. Viszont az értéknövelő 

beruházásoknál meg előfordulhat, hogy az önkormányzatok úgy döntenek, hogy 

bevállaljuk ezt mi is, mert teszem azt, 5 millió forint betételével még 35 millióval 

tudom növelni a vagyonom.  

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Akkor most térjünk 

vissza oda, hogy az eszközhasználati díj ez az után jár, amit a lakosság befizet. És ti 

hozzá szeretnétek jutni, egyszer 1/3-1/3-1/3-ot akartok, de utána, mikor ugyan annak a 

vagyonrésznek meg majd lesz költsége is, akkor meg majd Iváncsa százalékosan 

fizessen. Azért mi sem vagyunk „palimadarak”. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): De Csilla, ti többet is kaptok. 

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): De hogyha ti úgy 

döntetek, hogy nem akartok, hanem azt akarjátok, hogy 1/3-1/3 legyen. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): De ez 

nem vonatkozik semmi másra, csak a beruházásra. 
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Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Így van. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

Minden marad a régiben.  

 

Simonné dr. Győri Erzsébet, képviselő (Iváncsa Község Önkormányzata): Nem is 

arra gondol a Csilla. Hanem, hogy ha karbantartásról van szó, akkor Iváncsa fizessen 

többet, mert, hogy a koncessziós díjból többet kap… 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): … és többet is használja, ugye nyilván… 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): De 

egyébként beruházásnál is Iváncsa, tehát én igazából csak azt a lehetőséget akartam, 

hogy akkor nem biztos, hogy Iváncsának kell többet… 

 

 dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): De amikor Ti 

akartok több vagyont, akkor adjuk meg a lehetőséget… 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Nem, amikor a bevételről van szó, akkor is ti kaptok jóval többet. 

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Persze, mert 

Iváncsai lakosság is sokkal többet fizet.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De hát most 

várjatok, akkor, most ha összefoglalhatom. Itt nem ezzel van a probléma, ugye volt 

egy megbeszélésünk, amikor úgy jöttem el a polgármesteri egyeztetésről, hogy volt 

egy kérés, amit maximálisan figyelembe vettünk, és mi aszerint meghoztuk a 

döntésünket. Azt is mondhatom, hogy úgy mentem vissza, hogy rendben, elfogadjuk. 

Utána jött az a változat, hogy, az mégse jó, mert egyet aludtál Zsuzsa, és azt mondtad, 

hogy mert az vagyonvesztés lenne, akkor most más kell. Jó, rendben van, átbeszéltük, 

kialakult egy konszenzus, leírtuk, leültünk, és most megint azt mondod, hogy ez azért 

nem jó, mert tulajdonképpen… 

 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Én csak kérdeztem, nem azt mondtam, hogy nem jó. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Így most már 

kezelhetetlenné kezd válni, hogy akkor ahányszor le fogunk ülni, mindig valami újabb 

változat jön elő? Akkor megint még azt gondoljuk, hogy ez még azért nem jó, tehát 

döntsük el, hogy mit akarunk, és hogyan akarjuk. Én azt gondoltam, azt hittem, hogy 

tényleg volt idő, egy-két hét arra, hogy ezt átgondoljuk, megfogalmazzuk azokat a 

kérdéseket, felvetéseket, és most furcsának érzem ezt a helyzetet, hogy most azon 



 13 

gondolkodunk és azon kezdünk el itt vitatkozni, hogy ámbár, ha valami olyan lesz, 

akkor abba, ha úgy gondoljuk, többet teszünk hozzá, hogy több vagyonunk legyen, bár 

viszont a karbantartás, mindennap Iváncsa többet vállaljon, mert több a befolyó víz, 

több a kötelezettsége, vagy ha nem, akkor is Iváncsa vállaljon többet. De akkor meg a 

visszaosztásoknál menjünk, hogy akkor a fejlesztéseknél, vagy a pályázatoknál 1/3-

1/3-1/3 arányban kerüljön a vagyon nevesítve.  

 

Márkusz Tamás, képviselő (Beloiannisz Község Önkormányzata): Azt is 

tudomásul kell itt venni, és most magunk ellen fogok beszélni, hogy most 33-33 %-

ban vagyunk tulajdonosai. De ha majd egyszer bekerülnek a pályázati pénzek, tehát ha 

Iváncsa 10 millióval járul hozzá – megint csak úgy számolok – Besnyő 6-al, 

Beloiannisz mondjuk 3-al, akkor már borulni fognak a tulajdoni arányok.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): De ez mindenképpen borul. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Igen, azt akarjuk, 

hogy boruljon. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Tehát akkor 2011. év 

végével lezárjuk ezt az időszakot, és utána belekezdünk a felújítási beruházásba.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Június 30-cal. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Oké. És utána, 

amennyivel hozzájárulunk, akkor kéne leülni, hogy számoljuk ki az arányokat, hogy 

Iváncsáé 33 %, Besnyőé 32 %... 

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Ez lenne a korrekt. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

Egyébként azt még hagy tegyem hozzá, hogy – és akkor itt megint csak nem is lesz 

miről beszélni – ugye abba maradtunk ezen a megbeszélésen, hogy itt olyan 

lehetőséget vázolt a DRV, hogy 85, vagy 90 %-os támogatottságú pályázatokhoz lehet 

hozzá jutni, aminek az önrészének a 60%-át is meg lehet ugye pályázni. Magyarán, és 

ugye ott mi azt beszéltük, hogy amennyiben ez így van, megpróbáljuk kierőszakolni a 

DRV-nél azt, hogy akkor ezeket a költségeket Ő vállalja. Ebben a pillanatban ez egy 

olyan beruházás lesz, amihez senkinek nem kell hozzá járulni, magyarán itt nincs is 

miről beszélni, marad az 1/3-1/3-1/3, ez a beruházás valószínűleg ilyen arányban fogja 

növelni, mert senki nem is fog hozzájárulni. Ha ezt ugye végig tudjuk vinni. Amiről 

beszélgetünk, ezt majd, valamikor, ha még ráfordítás lesz… 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): De nem, hát én pont ezt mondtam az előbb, amit Te mondasz, 

viszont itt mondja a jegyző asszony, hogy nem, azt is ugyanúgy akkor a koncessziós 

díj megfizetésének arányában. 
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Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): Nem, 

az arányokat mondtad, hogy ha hozzájárulás lesz, de itt nem lesz hozzájárulás,  

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Hát a 60 %-ot. És a 

többi önrész, az még több millió forint.  

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): Ez 

nem biztos, de amennyiben ez a variáció megvalósulhat, akkor… 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): És hogy fizeted az 

áfát, mondjuk? 

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Majd Iváncsa fizeti 

az egészet…  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Mert az önrész, 

rendben van, azt lehet pályázni, de nettófinanszírozásúak, és az áfát ki fizeti akkor, és 

milyen arányban? 

 

Kóródi-Juhász Zsolt, jegyző (Beloiannisz Község Önkormányzata): Mondjuk, 

azért azt se felejtsük el, hogy eddig 10 évre visszamenőleg ez a rendszer nagyon 

igazságtalan volt, és nem minden Iváncsa számára van… 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Jó, most ebbe ne 

menjünk bele… 

 

Kóródi-Juhász Zsolt, jegyző (Beloiannisz Község Önkormányzata): Ha ebbe 

belemegyünk, akkor ebbe is bele kell menni. Vizet használ… 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Ne, ne, ne várjál, 

figyelj ide, ha abba belemegyünk, hogy a tíz év alatt kinek milyen koncessziós díja 

volt, valakinek azért volt annyi, mert annyit fizetett a lakossága, a másiknak annyit. Ez 

akkor lett volna jogos, amit elmondtunk ezen a polgármesteri megbeszélésen is, 

legalább is én elmondtam, ha ezeket a pénzeket mindenki felhasználta volna olyan 

célra, amire kellett volna. Tehát fejlesztette volna a telepet, cserélt volna hálózatot, 

akármi. De nem ez történt, hisz nem volt szükség rá. Tehát ez egy olyan dolog, ami el 

lett használva iskolához, mit tudom én mihez.  

Ez az egész, amit a jegyző úr mond, az semmi másra nem jó, mint hogy valami arányt 

kell találni, ami alapján nevesíteni lehet, hogy milyen százalékos arányok alakuljanak 

ki. Azért alakult ki az a vélemény, hogy 10 évet nézzünk meg, hogy melyik 

településen mennyi a bejövő koncessziós díj, és abból arányaiban egy százalékos arány 

jöjjön létre. Mert az, hogy most ez igazságtalan, mihez képest? Ahhoz képest, hogy 

melyik lakosság mennyit fizetett? Abba mi az igazságtalan.   

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Nekem lenne egy 

olyan kérdésem, hogy most milyen értékről beszélünk?  
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Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Csilla, nincs itt az 

a… 

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Nem, de ez jó 

kérdés, mert ugye… 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Ez azért jó kérdés, 

mert ha most itt beszélünk egy 60 milliós értékről, amihez hozzárakunk 60 millió 

forint beruházási költséget, akkor egész máshogy fognak alakulni az arányok, mint 

hogy ha van egy 250 milliós összértékű vagyon most a három önkormányzatnál, és 

ahhoz jön a 60 millió. Itt szerintem ezzel nagyon-nagyon ki kell számolni, mert 

érthető, amivel érvel Iváncsa is. Viszont, ha itt tényleg azt beszéltük, hogy van egy 

minimális önrész, mondjuk 10% - 20%, annak a 60%-át mondjuk adja az állam is, 

tehát akkor beszéljünk a 10% 60%-áról, most az körülbelül 12%, tehát 8%-ot kell 

mondjuk befizetni az önkormányzatnak, egy-egy beruházásba, akkor most hogy ha a 

60 milliónál beadjuk, akkor ez az önrész mértéke ez mondjuk legyen 5 millió forint. 

Ez most csak ilyen hasra ütés szerű. Ez legyen, mondjuk 3 millió Iváncsáé, 1,5 

Besnyőé, 500 ezer Beloianniszé. Tehát, hogyha azt vesszük, akkor az 5 milliónak az 

Iváncsáé a 3 millió az kb 60-70 % körüli érték. Tehát akkor itt most a 

vagyongyarapodás mértéke nem mindegy, hogy azt mondjuk, hogy van egy 60 milliós 

vagyonunk, vagy egy 60 milliós beruházásunk, amelybe Iváncsa 3 milliót rakott, és 

ezen belül kapott mondjuk 15%-ot az egészből. Tehát…  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Na jó, csak ez az 

egész úgy működik, gondolom tudod, hogy ez alatt a tízen valahány év alatt az 

amortizációval leírt dolgok kapcsán lehet az értéke, akár előbb utóbb még 0 is lehet. 

Csak más az, meg más az, ha piaci értéket nézel. Attól függetlenül, hogy visszaemeled 

egy piaci értékre, és azt mondod, hogy ez annyit ér. Ez akkor lenne érdekes, ha most 

eladásra kerülne. De mivel nincs szó ilyenről… 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): persze, de én most azt 

mondom, hogy mi lenne, ha úgy gondolkodnánk, hogy a százalékokat normálisan 

megbeszéljük most, meglesz a beruházás, és a beruházás után tulajdonképpen elosztani 

ezt az egészet, ott viszont már konkrét számok alapján. 

 

Lestár Gábor, képviselő (Iváncsa Község Önkormányzata): Akkor azt mondod, 

hogy ha nem kapod meg azt a támogatás részt, és nem tudod, mondjuk befizetni, akkor 

úgy döntesz, hogy legyen a százalékos arány, ha megkapjuk, mondjuk a teljes 

összeget, és tényleg minimálisan kell, akkor meg maradjon az 1/3-1/3? Mert hát itt 

most ugye… 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Nem, most arról 

beszélünk, hogy van egy 60 milliós beruházás, ami az egyik önkormányzatnak ad 1-2-

3 millió forintot, a másik önkormányzatnak 1-2 millió forintot ad, a harmadik 

önkormányzat meg kap 1 millió forintot, viszont ezekkel a kevés összegekkel mégis 

10-20 %-os vagyongyarapodást hoz saját magad irányában, hogyha konkrétan azt 
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vezetjük végig, amit a Csilla mondott, hogy az eredeti százalék szerint, mert akkor 

Iváncsa hozzáadott a 6 millió forinthoz 3 és felet, vagy 4 millió forintot, az sokkal 

jobban elhúzza, mintha az egész összeget nézzük. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): Ha 

visszamegyünk ide a 2. meg a 3. ponthoz, ez itt leír mindent, egyébként, ha a 2. pontot 

önmagában nézném, az elég visszás lenne, ha nem lenne a 3. is. Most így utólag, a 

beszélgetés után már a 2. pontból én azt gondolom, hogy mi megállapodtunk abban, 

hogy a közös tulajdonban lévő vagyonrészt érintő vagyonnövekedés, továbbá az azt 

előidéző költségek ugyan olyan arányban illeti meg, mint az a százalék. De ez nem 

rögzíti sehol azt, hogy mondjuk egy olyan beruházás van, ahol Besnyő hozzátesz 

mondjuk 20 milliót, mert olyan az anyagi helyzete mondjuk 6 év múlva, Beloiannisz 

mondjuk 1-et, Iváncsa mondjuk 2-t, akkor is Iváncsát illeti meg ez az arányú 

vagyonnövekedés.  

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Ez szerintem eléggé 

lehetetlen… 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

Egyáltalán nem lehetetlen, de itt jön ugye a 3. pont, ahol le van írva, hogy a költségek 

ebben az arányban is illetik meg. Tehát azt gondolom most, hogy visszatérünk az 

alapokhoz, ez így számunkra elfogadható. Most olyan teóriákat feszegetünk itt, ami 

majd lehet, hogy lesz, lehet, hogy elő fog fordulni, a jelenlegi vagyon most rögzítve 

van. Az hogy ki milyen pályázati forrás önrésszel milyen vagyont tud még bevonzani, 

az meg megint csak azt gondolom, hogy… 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Ez egy közös pályázat. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): Közös, 

de hát a közös pályázatnál is az önrész ebben az arányban fog megoszlani. Mindenhol 

az van rögzítve, hogy a befektetett pénz arányában növekszik a vagyon is.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Nem szól a pályázat elnyert összegéről. Én ezért kérdeztem rá, 

mert akkor ez nem jutott eszünkbe. És ha beleteszünk egy pontot, hogy esetleg a 

pályázat beadása előtt, vagy a … 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Hát most Zsuzsa, 

én nem tudom, nálunk nem nagyon szokás az, hogy így ötleteléssel szoktunk dönteni, 

hanem úgy, hogy van egy előkészítés, megtárgyaljuk, és pro-kontra igyekszünk egy jó 

döntést hozni.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): De a jó döntéshez kell, hogy gondolkozzunk, és hogy átbeszéljük, 

és ha probléma van, az még most derüljön ki, mert elég sok szerződésünk van, amivel 

nagyon sok probléma van, de már nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát inkább 
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rágódjunk rajta két hetet, mint hogy aláírjunk egy olyan szerződést, ami aztán 

valamelyik önkormányzat számára kiderül egy hónap múlva, hogy nem jó. Én azt 

gondolom, hogy erre ne sajnáljuk az időt. Csak mindannyiunknak legyen jó. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De most mit 

gondolsz, hogy ebbe a… 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Ez így rendben van… 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De akkor mit 

szeretnél, mit gondolsz, mi a véleményed arról, hogy mibe legyen változás, hogy mi 

legyen, ami pluszként bele kerül? Mert mi az, ami még csak körbe van írva, de nincs 

megfogalmazva.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Hát ezt, amit én feltettem kérdésként. Hogy ha pályázunk, és 

együtt pályázunk, akkor a pályázati pénzből megvalósuló fejlesztés hogy legyen. 

Hogy akkor az önrészt akkor automatikusan, mert az jó volt, amit a Polgármester Úr 

mondott, hogy ki mennyi önrészt vállal, az ahhoz járó támogatás arányában megy a 

tulajdonához. Ez így jó. Csak hogy legyen benne egy olyan pont, hogy ezt a pályázat 

beadása előtt, fejlesztés előtt, ezt akkor még megvitathassuk.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De Zsuzsa, ez nem 

ilyen egyszerű, most tételezzük föl azt, hogy amit elmondtál, úgy adódik, hogy 

valamelyik önkormányzat úgy dönt, amelyiknek az arányait tekintve nem annyi volna 

az önrésze, hanem többet vállal. És létre jön egy olyan vagyonnövekedés, amit utána 

üzemeltetni kell, és karbantartani, javítani. Akkor az, hogy te ott nagyobb vagyont 

szereztél, viszont Iváncsa meg nagyobb összeggel járul hozzá a javításhoz meg a 

karbantartáshoz? A te nagyobb vagyonodnál?  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Mert Iváncsa többet használja.  

 

Lestár Gábor, képviselő (Iváncsa Község Önkormányzata): De hogyha hosszú 

távra tervezünk, mert ez most egy egyszeri dolog lesz, ez a pályázat, több mint 

valószínű, aztán majd utána még mindig kell tovább menni, az majd a jövő kérdése, 

tehát most nem egy, meg nem két évre kötelezzük el ezzel a szerződéssel magunkat, 

tehát, most van egy szép oldala. Hogy, itt lesz egy vagyonnövekedés, de azt nem 

tudjuk, hogy akkor a jövőben hogyan fog kinézni. Tehát én azt gondolom, hogy 

teljesen korrektül, leülve egymással szemben én azt gondolom, hogy ha itt 

eldöntjük,hogy július 1-től százalékos arányban osztozunk költségeken, bevételeken, a 

jövőben felmerülő bármilyen tétellel, én azt gondolom, hogy az, hogy most 

belecsavarunk hogy egyik esetben marad az 1/3 arány, vagy aki amint befizetett, én azt 

gondolom, hogy hosszú távra úgy kéne gondolkodni, hogy akkor tényleg ez a 

százalékos arány mindenben végig vihető legyen. Kiadásokban, bevételekben. Mert 

akkor ha lesz a jövőben felmerülő több költség, akkor meg azt mondjuk, hogy hát most 
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ebből köszönjük nem kérünk, akkor mi vállaljuk azt, hogy abból is többet, hogyha 

ebből kapunk többet, akkor ebből is többet, mindenki arányosan. Volt az 1/3-1/3. Úgy 

tudom, nem mi kezdeményeztük azt, hogy változtassuk meg a százalékos arányokat, 

tehát onnan indult el az egész dolog, de én azt gondolom, hogy ez így is működhet.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Egy olyan 

faramuci helyzet, mint az átemelők esetében, úgy hiszem, 7 vagy 8 átemelő van, van 

olyan, amin – egy iváncsai átemelő – de átjön rajta besnyői és beloianniszi szennyvíz 

is. De van olyan, ami lent és ott meg abszolút nem megy át. Vagy a Besnyőn, vagy a 

Beloianniszban lévőn. De most az közös vagyon, meg abból a szempontból, ha most 

ez a megállapodás vagy határozat létre jön, akkor az történik, hogy mi abba is többet 

vállalunk költségként a javításba, karbantartás, csere, ami mondjuk, lehet, hogy 

Besnyőn van, vagy Beloianniszban. És fordítva is igaz.  Mert nem tudod szétszedni 

úgy, mert mi alapján, vagy mi az az alap, ami alapján eldöntöd, hogy annál ennyi, 

ennél annyi, tehát képtelenség. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Itt alapvetően amiről 

beszélünk, meg amiről nem beszélünk, hogy ha tényleg úgy van a pályázat, ahogy szó 

volt róla, hogy van egy 10-20 %-os önerő, és az önerőnek a 60%-át még az állam 

finanszírozza, azért merültek fel azok, hogy ha egy önkormányzat többet vállal, akkor 

beszéljünk arról, hogy mondjuk Iváncsa 3 milliót, Besnyő 2,5 milliót, Beloiannisz 2 

milliót önerőben, tehát 500 ezer forintokról beszélünk, és hogy ha az önerő 

nagyságával lesz az egészre vonatkozóan a vagyonnövekedés, akkor 10-15 %-os 

vagyongyarapodás lesz az 500 ezer forintos beruházás többlet Iváncsán. Tehát ez… 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): És mennyi lesz 

arányaiban Besnyőn? 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Hát, ha Besnyőnek 

1/3-a volt, és Iváncsának ezentúl nem 1/3-a lesz, hanem lesz, mondjuk 36 %-a… 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De Besnyőnek, ne 

Iváncsáról beszélj. Besnyőt kérdezem. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Hát Besnyőnek 

értelem szerűen kevesebb lesz… 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Hát mert 

kevesebbet fizet bele, nem? 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Igen, de én azt 

mondom, hogy 500 ezer forintos beruházással Iváncsa lehet, hogy 30 milliós vagyont 

szerez. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De Besnyő meg 

100 ezer forintos beruházással mennyit fog? 
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Arányait tekintve ugyan az lesz százalékosan a növekmény, csak az, hogy te 100 ezer 

forinttal növekszel, mit tudom én mennyivel Iváncsa 500 ezerrel, Besnyő 300 ezerrel, 

tehát, ha forintra nevesíted, persze, de itt nem forintról beszélünk, hanem majd a 

százalékokról, ami kialakul a 10 évnek a vonatkozásában. Piaci stílusban ezt nem 

tudjuk összerakni. Meggyőződésem.  

 

Boka Erika képviselő (Beloiannisz Község Önkormányzata): Annyit akartam csak 

mondani, hogy ez a pályázatos dolog olyan, hogy ha minden úgy lesz, és ha tényleg 

úgy írják ki, és ha megnyerjük, és a többi. Tehát ezek most annyira nem kézzel fogható 

dolgok. Én azt gondolom, hogy önmagában ez, hogy arányait tekintve határozunk, ez 

egy nagyon fontos dolog ebben az egész szerződésben, és mindegyik önkormányzat 

annyit tesz bele, amennyit ki is vehet, bizonyos értelemben, most az, hogy egy vállalt 

beruházásból, vagy egy pályázati beruházásból hogy nő a papírforma szerint a 

tulajdon, nem tudom, hogy ezzel most érdemes–e ilyen módon… Ugyanis egymás 

nélkül nem tudjuk megpályázni, egymás nélkül nem tudjuk megcsinálni, egymás 

nélkül nem lesz belőle semmi.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Én ezt a piaci 

dolgot azért mondtam, adok még egy példát, és nem akarom a dolgot bolygatni, még 

mélyebbre tenni ennek a dolognak a boncolgatását, mi van, ha az egyik településnél a 

lakos létszám meg a rácsatlakozás olyan mértékben növekedik, a másiknál meg nem 

nő a kapacitás igénybe vétele, ezáltal más, felborul, mégse fogja borítani ezeket az 

arányokat, mert akkor megint mit csinálunk vele? Akkor azt mondjuk, hogy abba az 

időszakba mondjuk, Besnyőn csinálnak egy lakóparkot és 30 rákötés lesz 2013-ban, 

akkor most az arányait tekintve lehet, hogy több rákötése lesz, mint Iváncsának. És 

akkor mi vállaljuk a több költséget? Tehát azért mondom, hogy egyszerűen valamilyen 

konszenzus meg kell, hogy szülessen. Mert akkor ugyan olyan okfejtés, amit te 

mondasz, hogy de mi lesz, akkor, ha. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): De én nem arról 

beszélek, hogy ha ezek az önerős dolgok tényleg úgy alakulnak. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De azt mondod, 

tényleg. De könyörgöm, honnan tudod, hogy nyersz az önerős pályázaton, honnan 

tudod, hogy ez a pályázat úgy lesz kiírva, ahogy, mert jelen pillanatban, most én csak 

próbálok vissza emlékezni, olyan 35 milliós önrészről beszélünk. És ebbe azt mondja 

Iváncsa, hogy Ő nagyságrendekkel többet vállal.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Viszont ez a fejlesztés olyan nagyon nem odázható el, ez itt van a 

nyakunkon. 

 

Nagyné Farcalasz Vasziliki, alpolgármester (Besnyő Község Önkormányzata): 
Nem lehet ezt annak idején? Tehát ezt egy kicsit körül járni, és aztán egyszer csak 

leülni megint és hogyha gondolja mind a 3 polgármester, és képviselő-testület, még 

lehet itt egy pontot írni, hogy pályázat esetén, vagy fejlesztés esetén mi a teendő. Én 

azt gondolom, hogy ezt nem lehet csak így, bocsánatot kérek, de ilyen stílusban erről 
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beszélni, a 3 polgármester, mint ahogyan szépen megegyezésre jutott, és ezt itt leírták, 

üljön le, gondolja át, hogy mi van akkor, ha egy pályázat kiírásakor önrésszel az 

önkormányzatok hogyan szállnak bele, hogyan részesednek majd a pályázati pénzből. 

Mert itt most nem másról van szó, mint a pályázati pénzről. 

 

Koller Ákos, alpolgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): Változik az 

éves…  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Nem változik. Itt a 

jelen pillanatban, amiről beszélni lehet az a kötelezettség vállalás, tehát hogy kinek 

mennyit kell fizetni a különböző dolgokhoz, az jelen pillanatban ezzel a változattal azt 

jelentené, hogy Iváncsa fizet többet. Tehát nem 1/3-1/3 arány lenne a 

kötelezettségvállalás, a fizetési kötelezettség aránya, hanem ez eltolódna. Az amiről 

beszélünk, hogy pályázat meg vagyonnövekedés, arra is rá volna ez vetítve. Azon 

lehetne persze még adjozkodni majd, de… 

 

 

Prekop László Kosztasz, képviselő (Beloiannisz Község Önkormányzat): Az 

rendben van, hogy egymást …, viszont abban igaza van a Zsuzsának, hogy most 

megint elfogadunk valamit, és utána már nem lehet visszakozni, és lehet, hogy most 

úgy néz ki, hogy kitalált, és cilinderből előhúzott gond, de erről igazándiból még nem 

is beszéltünk. Mi abszolút nem. Nem tudom, hogy ti beszéltetek–e erről, de ez az 1/3-

1/3-1/3 az első beruházásig borul. Ha elfogadja mindenki, és egyetért azzal, hogy ez 

nyilván változni fog, ezt mindenki látja, akkor nincs is probléma. Ha viszont a 

pályázatokkal kapcsolatban, tehát amit Balázs felvetett, abban is van valami. Mert itt 

nyilvánvaló, hogy konszenzusra kell jussunk, de én azt gondolom, hogy ezt 

nagymértékben befolyásolhatja, hogy lehet ha, viszont még sehol nincs a pályázat. 

Viszont ezt, ha aláírjuk, onnan viszont nem is lehet visszakozni.   

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Igen, csak azt 

látom, hogy abba a pontba, ahol le van írva, hogy egyhangú szavazással lehet bármit 

dönteni, megcsinálni.  

 

Prekop László Kosztasz, képviselő (Beloiannisz Község Önkormányzat): Én 

értem, csak annak sincs értelme, hogy ha nem egyezünk meg valamelyikben, és utána 

csak egymást gátoljuk. Ahogy te is mondtad az előbb, egy csomó mindentől esett el ez 

a környezet, úgymond a három település.  Most én úgy mondom, hogy mindenképpen 

úgy kéne, hogy megegyezzünk, és nyilván mindegyik félnek engednie kell, hogy úgy 

álljunk fel az asztaltól, vagy ti úgy álljatok fel, hogy legközelebb ne az legyen, hogy én 

most éppen ebbe nem fogok belemenni, vagy abba nem fogok. Tehát én azt tudom, 

hogy hosszú távon mindenképpen a három községnek az az érdeke, és nyilván van - ez 

a vitás, problémás pont most – amit meg lehet beszélni. Mert én szerintem biztos, hogy 

ezt vagy így, vagy úgy mindenképpen dönteni tudunk.  

 

Kóródi-Juhász Zsolt, jegyző (Beloiannisz Község Önkormányzat): Bocsánat, lehet 

egy javaslatom? Itt a nagyobb értékű beruházásokról van szó első sorban, amik nagy 

arányban változtatják ezt, mi lenne, ha egy olyan garanciális elem beépítésre kerülne a 
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megállapodásba, hogy egy bizonyos összeghatár feletti beruházás esetén egyedi 

megállapodást is ki lehet kötni, és el lehet térni ettől a megállapodástól, természetesen 

egyhangú döntéssel. 

  

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Én azt gondolom, 

hogy ez az alap megállapodás, vagy szerződés arra jó, hogy egy teljesen más 

dimenzióba tegyük ezt a kérdést. És akkor az, hogy majd egy pályázat olyan tud lenni, 

akkor úgyis le kell majd ülnünk és közösen kell megint döntést  hoznunk. Nem tudunk 

mit csinálni. Ahogy Erika is elmondta, egymásra vagyunk utalva, tehát ha akkor az az 

arány továbbra is úgy látjuk, hogy majd mit fog hozni Iváncsának, meg mennyit árt 

Besnyőnek, meg Beloiannisznak, akkor addig vitatkozunk, amíg nem állapodunk meg. 

Vagy nincs megállapodás. Ezt akkor is elkövethetjük.  Csak én most hirtelenjében azt 

gondolnám, hogy ez azért egy olyan határozat sor, ami már a második változatban 

született meg, mert az elsőnél azt gondoltuk, hogy jó, nekünk kellett, hogy engedjünk 

és azt mondjuk, hogy igen, tudomásul vesszük, elfogadjuk, nagyobb a mi 

visszaáramoltatásunk a koncessziós díjnál, hát többet vállaljunk a kötelezettségekből, 

mi azt mondtuk, jó, rendben van, boruljon ez az 1/3-1/3. Akkor utána 

elvitatkozgattunk, megszületett ez. Most akkor, de mi van akkor, ha. De ha holnapután 

leülünk, újra találunk olyan kérdést valamelyikünk, hogy de mi van akkor, ha, meg 

még arra se.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Ezért jobb, ha még most, menet közben merülnek fel ilyen dolgok. 

Mert hogy pályáznunk kell, azt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy szeretnénk a DRV-vel 

megfizettetni az önrészt. Így van? Tehát, hogy ha tegyük fel mi 100 millió forint 

pályázati pénzből 100 millió forintos fejlesztést meg tudunk valósítani, ezt egy nagyon 

ideális esetben meg tudjuk valósítani, és 100 millió forinttal tudjuk fejleszteni a közös 

szennyvíztisztító telepünket úgy, hogy egyetlen önkormányzat sem tett bele egyetlen 

fillért sem, mert megkaptunk 80 millió forintot pályázati pénzből, 20 millió forintot 

pedig a DRV mellé tett, és ugyanúgy a tulajdon 50 %-al nő ezzel Iváncsának a 

tulajdona, 30-al a miénk, mert kb. a koncessziós díj aránya is ilyen, és 10 %-al pedig 

Beloianniszé.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Ezt meg kell 

fogalmazni. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): 
Egyszerű a megfogalmazás. A ráfordítás költségeinek arányában mindig, kész. Ha 

nincs ráfordítás, akkor egyformán. Ha van ráfordítás… 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Itt mi most nem fordítottunk rá. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): Akkor 

1/3. 
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Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Ezért kérdeztem meg. De itt beszélgetünk el már megint egymás 

mellett.  

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata):És ha van 5 forint 

ráfordítás, akkor rögtön megy a százalékba. Ez nem egyezik a Balázséval.  

 

Lestár Gábor, képviselő (Iváncsa Község Önkormányzata): Úgy nem lehet 

elindulni egy pályázaton, hogy nem kötjük ki a feltételeket, hogy ki milyen arányban, 

és a végkimenetelét a pályázatnak meg nem tudjuk előre. Úgy nem indulhatunk neki a 

pályázatnak, hogy azt mondjuk, hogy majd úgy osztozunk az arányokon, hogy 

meglátjuk, hogy mennyit kell. Ha megnyerjük az egészet, akkor marad 1/3-1/3-1/3.  

Úgy nem indulhatunk neki, hogy a pályázatnak az eredményétől tesszük függővé a 

százalékos arányokat. Mert akkor mi tudjuk, hogy mit vállalunk. Mindenki tudja, hogy 

mire adjuk a határozatot. Tehát ezt mindenki beszélje át.  

 

Petkes András, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): A határozatba még 

egyetlen pontot belefogalmazunk, hogy ha olyan beruházás van, és pályázat útján 

megy, amelyik a településeknek nem kerül egyetlen egy fillérjébe sem, fizető 

eszközébe sem, illetve, ahogy mondtátok, hogy a DRV-t megpróbáljátok megfűzni, 

hogy vállalja ezt a költséget, akkor abban az esetben 1/3-1/3 arányban osszuk el ezeket 

az összegeket. Egyébként meg minden jó, ahogy tulajdonképpen összehoztátok ezt az 

egészet.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Én azt most 

megmondom, hogy ez egy álom, hogy senkinek nem kerül semmibe, mert ennyit 

kapunk, meg annyit kapunk, nyugodj bele, hogy súlyos 10 milliókat kell hozzá tenni. 

Önrészbe meg áfába is. Úgy gondolom, hogy aki töméntelen mennyiségű pályázatban 

részt vett, meg maga is írt, látom te is bólogatsz, ez egy álomvilág. Mert lehet, hogy 

önrészre lehet majd pályázni, és lehet, hogy valamennyit kapsz is, de akkor is, egy az 

egyben a pályázatot 100 %-on megcsináld, ajaj. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Ami szerintem 

tisztázásra szorul, ebben a megállapodásban is, hogy a vagyonnövekedés %-át honnan 

számoljuk. Tehát te itt már említetted, hogy lehet a szennyvíztelep értéke az 

amortizáció okán akár 0 forint. Tehát ha Iváncsa ad 3 milliót, Besnyő hozzátesz 2 

milliót, Beloiannisz hozzáadna 1 milliót, akkor a vagyoni helyzet, ez alapján azt 

beszéltük, hogy 3-2-1 arányban, már felborult az 1/3-1/3-1/3. Tehát akkor mondjuk 

azt, hogy ha Iváncsa hozzárak 5 millió forint önerőt, Besnyő hozzárak 3 millió forint 

önerőt, vagy bármilyen fejlesztés, mert most nem csak önerőről beszélek, meg nem 

pályázati pénzről beszélek, tehát ha Iváncsa költségvetéséből víztisztítóra ennyi 

összeg, Besnyőről ennyi, Beloianniszból amannyi, akkor beszéljük meg azt, hogy 

milyen értékhez képest vesszük ezt a növekedést. Mert ez nincs itt. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Dehogynem, hát le 

van írva. Szerintem azért van egy kicsit tévúton az egész, mert pont azt gondoljátok, 
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hogy ezt forintra-fillérre kell nevesíteni. Nem tudod, mert mi az alap? Rögtön 

felsorolok neked másik 5 olyan másik kérdést, amire akkor, hogy válaszolunk.  

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): Én ezt értem, csak 

akkor, ha egy 5 millió forintos Iváncsai beruházást számolva, mennyit fog jelenteni? 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Nekem úgy tűnik, 

hogy itt az a szempont, hogy Iváncsa miért? Miért kérdés ez? Hát ha többet fizetünk 

bele, világos, hogy a százalékos arányba több is az, ami nekünk növekmény van. Ha te 

akarsz többet, akkor fordítsuk meg. Mondjuk azt, hogy vállalja be Besnyő azt, hogy 

arányaiban, cseréljünk helyet. Iváncsa százalékát, ami kijön, vállalja Besnyő, és 

fizessétek ti.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata) De akkor a koncessziós díjat is fordítsuk meg. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Hát ezt te sem 

mondod komolyan. Ez megint ugyan az. Az, hogy az iváncsai lakosok által befizetett 

több pénzt, azt meg kéred. Hát ne vicceljetek. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata) Hát, ha többet fizetünk 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Nem, mi azt 

vállaltuk, hogy többet fizetnek, több jön vissza ebből, arányaiban több kötelezettséget 

vállalunk, többet fogunk befizetni. Ahogy te azt mondtad, hogy te nem tudod azt 

elképzelni, hogy 1/3-ból te átadjál, mert akkor számon kérik rajtad a vagyonvesztést, 

akkor gondolod, hogy rajtunk nem kérik számon azt, hogy az őáltaluk befizetett 

pénzből, mint vagyon az nálatok fog vagyont növelni? 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata) Hát ezért marad nálatok. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De hát akkor nincs 

ezzel gond. Hát ez van leírva, ebben állapodtunk meg.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata) Ez így jó is. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Hát akkor? 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata) A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztésekről szólt a kérdés, és 

azt mondtad, hogy jogos a kérdés. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): Én azt 

nem értem, miért mondod, hogy nem kell forintosítani. De forintosítani kell. Pontosan 
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azért kell forintosítani, mert – és úgy kell forintosítani, itt benne van az 5. pontban, 

hogy nekünk ezt polgármestereknek meg kell csinálni, ahogyan a megállapodás 

tervezetben is szerepel. A ráfordítások, kötelezettségek miatt százalékos elosztásnál is 

fontos a forintosítás – azért, mert most arányszámokkal számolunk, de később a 

vagyonnövekedés forintalapon fog jelentkezni, és ez alapján lehet kiszámolni majd – 

visszaosztva – az éppen aktuális tulajdoni arányt. És fontos, hogy nagyjából egy 

viszonylagos piaci árat kell forintosítani most, hogy ezeket az arányokat a beruházások 

összege ne torzítsa el. Amit, mond a Balázs, tehát tegyük fel, jön a pályázat, 

megvalósul, mindegy, hogy milyen arányban, de növekszik majd a vagyon, de lehet, 

hogy ha mi most forintosítjuk 20 millió - 20 millió -20 millió forintba, és a vagyon 

meg megnő majd úgy, hogy nektek 220, Beloiannisznak és Besnyőnek 140-180, és két 

év múlva úgy döntünk, hogy eladjuk, akkor a vagyonnövekedés összege és a jelenlegi 

tulajdon értéke összhangban legyen. Ha nem találunk egy jó arányszámot, akkor 

amennyiben eladásra kerül, akkor ebből újabb viták generálódhatnak. Jelenleg ezek 

mind teóriák, amiről beszélünk, amennyiben lesz pályázat, amennyiben nő a vagyon, 

amennyiben eladjuk, de ez mind akkor fontos, ha egy ilyen lépésre kerülne sor.  

Épp ezért én azt gondolom, hogy ha az rögzítve van, hogy arányaiban, a ráfordítás 

arányaiban nő a vagyon, ettől igazságosabban most itt jelenleg nem fogjuk tudni 

megoldani.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Jó, de hát ebben ez 

van leírva. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): Ebben 

ez van leírva. Ezért gondolom, hogy én csak annyit szeretnék az egészhez hozzátenni, 

hogy jó lenne pontot tenni erre a kérdésre. Gyakorlatilag addig, amíg ez ki nem derül, 

hogy mennyi lesz a pályázaton nyert összeg, addig még millió kérdés fel fog vetődni, 

és amikor ezt így fogjuk tudni, hogy mennyit nyert a három önkormányzat, akkor kell 

leülni… 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Én azért mondom 

ezt, hogy alapnak ez szerintem rendben van, és jó. Az, hogy egy pályázatnál majd 

önrészre lehet pályázni, és hogy az mennyi lesz, és hogy 30 milliót – mert nyugodjatok 

meg, ezt felejtsük el, itt nem hogy 100 %, meg, itt több 10 milliókat kell majd 

hozzátenni – majd akkor arányaiban, és ha az sok, akkor azt már nem vállaljuk, azt 

majd Iváncsa vállalja. Tehát ez így nem korrekt. Én azt mondom, hogy ez arra jó, hogy 

osszuk meg azt az 1/3-1/3-ot, Iváncsa több kötelezettséget vállal ezáltal, mert többet 

kell, hogy hozzá fizessen a javításhoz, karbantartáshoz, bármihez. A pályázatnál úgyis 

megint döntéseket kell majd hoznunk, és azok a döntések ahhoz kell, hogy 

igazodjanak, amit a pályázatnál majd meg lehet fogni. Ki az a bolond, aki majd akkor 

azt mondja, hogy nem érdekel, és akkor inkább bukjon az egész, és ne tudjon elindulni 

egy uniós pályázaton? Biztos, hogy meg kell fogni, meg kell tudnunk egyezni. De hát 

itt most – ok és okozat – fejtegethetjük még órákat, hogy most mi van akkor, ha, meg 

mi van akkor, ha nem. Most itt az történik, hogy lezárjuk, és nevesítsük, hogy mi egy 

10 év vonatkozására visszavetítve, hogy milyen arányok jönnek ki. Ennek az 

arányában nekünk nagyobb az értékrendünk, többet fogunk hozzá fizetni. Ezáltal, 

mondjuk ha az előkészítését nézzük a pályázatnak, most már annak is van önrésze. 
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Mennyi, 1 millió 8 körül? 1 millió 8, amit csak ahhoz, hogy pályázat előtt tervezés, 

vízjogi engedélyek, minden meglegyenek. És még hol van a közbeszerzés, a pályázat, 

amikor majd lehet mérlegelni, hogy mennyi is az az önrész? Mennyi az áfa? Hát ezt 

most ki tudja megmondani arányaiban?  

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Én azt még 

szeretném hozzá tenni, hogy azzal egyet értek, hogy forintosítani kell, mert nekünk a 

megállapodásban majd onnan kell kiindulni. Most mindenkinek a nyilvántartása kell, 

hogy tartalmazzon erre a közös tulajdonra egy értéket, mert annak idején is született 

egy megállapodás, azon az értéken nyilvántartásba vették, és azóta azt amortizálják. 

Most optimális esetben mindenkinél ugyan olyan kulccsal amortizáltuk, most ez lesz 

kérdés, hogy mind a három önkormányzatnál ugyan azon az értéken van-e most, mert 

ugyan azon kell, hogy legyen.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): De nem lesz azon, 

egyértelmű. Mert 1/3-1/3, és mindenhol más forint fog kijönni.  

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): De ugyan annak 

kell kijönni, és ezt valahogyan technikailag meg kell oldanunk. Mert a további 

vagyonnövekedés csak egy azonos számra épülhet, mert egyébként tényleg egészen 

más százalékok fognak kijönni. Tehát egy kezdő kell, és ez a jegyzőknek a dolga lesz, 

hogy majd a nyilvántartást úgy korrigálják, hogy az megfelelő legyen. Majd utána itt 

vitatkozunk, hogy ki rontotta el az értékcsökkenését vezetni.  

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): Kezdő 

szám kell. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Jó. Én továbbra is 

azt mondom, és ismétlem önmagam, hogy ez szerintem megfelelő arra, hogy egy 

olyan másfajta konszenzusba kerüljünk egymással, mint ami idáig volt. És akkor, 

amikor – hát leginkább ugye a fejlesztésre feszítettük ki ezt a vitánkat – odáig jut a 

dolog, hogy tartalma, értelme lesz, és látunk számokat, akkor úgy is meg kell 

egyeznünk.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Jó, rendben. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): Igen, 

minden nagyobb döntés úgyis egyeztetést kíván. Az a lényeg, hogy mind a három 

önkormányzat találja meg a számítását. Én azt javaslom, hogy ezt itt most így 

fogadjuk el. Mert nem fogunk előrébb jutni, én azt gondolom, hogy már mindenki 

engedett. Ezt fogadjuk el.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Akkor szavazásra 

bocsáthatom?  

Akkor tisztelt képviselő testületek, az előbbiekben felsorolt 5 határozati ponttal, és 

külön minden képviselő testületet kérek szavazni, aki egyetért, az kérem, 
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kézfelemeléssel szavazzon. És először ezt Besnyő képviselő testületének teszem fel 

kérdésként.  

 

Besnyő Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Besnyő Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

187/2011. (V.30.) számú 

HATÁROZATA 

Közös tulajdonban lévő vagyonrészek helyzetének rendezéséről 

 
Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Beloiannisz Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Iváncsa Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzatok) a községekben közös 

beruházás eredményeként megvalósult, közös tulajdonban álló, községek közötti 

csatornahálózat és a szennyvíztisztító mű (továbbiakban: közös tulajdonban lévő 

vagyonrészek) vagyoni helyzetét az alábbiak szerint rendezik. 

 

1. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy 2011. június 30. napjáig (üzemeltetési 

szerződés lejárta) a közös tulajdonban lévő vagyonrészek tekintetében 1/3-

1/3-1/3 arányban osztoznak, azaz a tulajdonnal járó jogosultságok és 

kötelezettségek ilyen arányban illetik illetve terhelik őket azzal, hogy az 

Önkormányzatok a DRV Zrt. mint üzemeltető által fizetett 

eszközhasználati díjból a szennyvíz fogyasztással arányosan, valamennyi 

önkormányzat által rendeletben meghatározott áron részesülnek. 

2. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy 2011. július 1. napjától a 

közös tulajdonban lévő vagyonrészeket érintő vagyonnövekedés, továbbá 

az azt terhelő kötelezettségek (költségek) olyan arányban illeti illetve 

terheli az Önkormányzatokat, mint amilyen arányban – százalékosan 

meghatározva - egymáshoz képest az elmúlt 10 évben eszközhasználati 

díjban részesültek. 

3. A közös tulajdonban lévő vagyonrészeket érintő karbantartási és javítási 

munkákkal összefüggő költségek a 2. pontban meghatározott arányban az 

ott megjelölt időponttól terheli az Önkormányzatokat. 

4. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy az eszközhasználati díj továbbra is 

fogyasztással arányosan kerül felosztásra, továbbá azt, hogy bármilyen, a 

közös tulajdonban álló vagyonrészeket érintő kérdésben egyhangú 

döntéshozatal szükséges. 

5. Az Önkormányzatok megbízzák Besnyő, Beloiannisz és Iváncsa község 

jegyzőit, hogy a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően készítsenek 

elő egy olyan megállapodás tervezetet, mely konkrétan tartalmazza a 

jogosultságok és kötelezettségek 2011. július 1. napjától alkalmazandó 

százalékos megosztását is. 
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Felelős: Községek polgármesterei 

               Jegyzők – megállapodás elkészítésére 

Határidő: folyamatos 

                  2011. június 15. – megállapodás elkészítésére 

 
Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Felteszem a 

kérdést a Beloianniszi Képviselő testületnek, hogy az 5 határozati pontnak a 

tartalmával egyet ért? 

 

Beloiannisz Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

41/2011. (V.30.) számú 

HATÁROZATA 

Közös tulajdonban lévő vagyonrészek helyzetének rendezéséről 

 
Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Beloiannisz Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Iváncsa Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzatok) a községekben közös 

beruházás eredményeként megvalósult, közös tulajdonban álló, községek közötti 

csatornahálózat és a szennyvíztisztító mű (továbbiakban: közös tulajdonban lévő 

vagyonrészek) vagyoni helyzetét az alábbiak szerint rendezik. 

 

1. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy 2011. június 30. napjáig (üzemeltetési 

szerződés lejárta) a közös tulajdonban lévő vagyonrészek tekintetében 1/3-

1/3-1/3 arányban osztoznak, azaz a tulajdonnal járó jogosultságok és 

kötelezettségek ilyen arányban illetik illetve terhelik őket azzal, hogy az 

Önkormányzatok a DRV Zrt. mint üzemeltető által fizetett 

eszközhasználati díjból a szennyvíz fogyasztással arányosan, valamennyi 

önkormányzat által rendeletben meghatározott áron részesülnek. 

2. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy 2011. július 1. napjától a 

közös tulajdonban lévő vagyonrészeket érintő vagyonnövekedés, továbbá 

az azt terhelő kötelezettségek (költségek) olyan arányban illeti illetve 

terheli az Önkormányzatokat, mint amilyen arányban – százalékosan 

meghatározva - egymáshoz képest az elmúlt 10 évben eszközhasználati 

díjban részesültek. 

3. A közös tulajdonban lévő vagyonrészeket érintő karbantartási és javítási 

munkákkal összefüggő költségek a 2. pontban meghatározott arányban az 

ott megjelölt időponttól terheli az Önkormányzatokat. 

4. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy az eszközhasználati díj továbbra is 

fogyasztással arányosan kerül felosztásra, továbbá azt, hogy bármilyen, a 

közös tulajdonban álló vagyonrészeket érintő kérdésben egyhangú 

döntéshozatal szükséges. 
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5. Az Önkormányzatok megbízzák Besnyő, Beloiannisz és Iváncsa község 

jegyzőit, hogy a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően készítsenek 

elő egy olyan megállapodás tervezetet, mely konkrétan tartalmazza a 

jogosultságok és kötelezettségek 2011. július 1. napjától alkalmazandó 

százalékos megosztását is. 

 

Felelős: Községek polgármesterei 

               Jegyzők – megállapodás elkészítésére 

Határidő: folyamatos 

                  2011. június 15. – megállapodás elkészítésére 
 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Akkor az Iváncsai 

Képviselő testületnek is felteszem a kérdést, hogy az 5 határozati pontnak a 

tartalmával egyet ért? Kézfelemeléssel jelezze.  

 

Iváncsa Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Iváncsa Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

60/2011. (V.30.) számú 

HATÁROZATA 

Közös tulajdonban lévő vagyonrészek helyzetének rendezéséről 

 

Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Beloiannisz Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Iváncsa Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzatok) a községekben közös 

beruházás eredményeként megvalósult, közös tulajdonban álló, községek közötti 

csatornahálózat és a szennyvíztisztító mű (továbbiakban: közös tulajdonban lévő 

vagyonrészek) vagyoni helyzetét az alábbiak szerint rendezik. 

 

1. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy 2011. június 30. napjáig (üzemeltetési 

szerződés lejárta) a közös tulajdonban lévő vagyonrészek tekintetében 1/3-

1/3-1/3 arányban osztoznak, azaz a tulajdonnal járó jogosultságok és 

kötelezettségek ilyen arányban illetik illetve terhelik őket azzal, hogy az 

Önkormányzatok a DRV Zrt. mint üzemeltető által fizetett 

eszközhasználati díjból a szennyvíz fogyasztással arányosan, valamennyi 

önkormányzat által rendeletben meghatározott áron részesülnek. 

2. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy 2011. július 1. napjától a 

közös tulajdonban lévő vagyonrészeket érintő vagyonnövekedés, továbbá 

az azt terhelő kötelezettségek (költségek) olyan arányban illeti illetve 

terheli az Önkormányzatokat, mint amilyen arányban – százalékosan 

meghatározva - egymáshoz képest az elmúlt 10 évben eszközhasználati 

díjban részesültek. 



 29 

3. A közös tulajdonban lévő vagyonrészeket érintő karbantartási és javítási 

munkákkal összefüggő költségek a 2. pontban meghatározott arányban az 

ott megjelölt időponttól terheli az Önkormányzatokat. 

4. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy az eszközhasználati díj továbbra is 

fogyasztással arányosan kerül felosztásra, továbbá azt, hogy bármilyen, a 

közös tulajdonban álló vagyonrészeket érintő kérdésben egyhangú 

döntéshozatal szükséges. 

5. Az Önkormányzatok megbízzák Besnyő, Beloiannisz és Iváncsa község 

jegyzőit, hogy a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően készítsenek 

elő egy olyan megállapodás tervezetet, mely konkrétan tartalmazza a 

jogosultságok és kötelezettségek 2011. július 1. napjától alkalmazandó 

százalékos megosztását is. 

 

Felelős: Községek polgármesterei 

            Jegyzők – megállapodás elkészítésére 

Határidő: folyamatos 

            2011. június 15. – megállapodás elkészítésére 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): És akkor arról még 

hozzunk határozatot, hogy felhatalmazzák a polgármestereket arra, hogy a DRV-vel 

egyeztessenek. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): Persze. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Akkor a 6. 

határozati pontot én teszem fel kérdésként, hogy egyet ért–e azzal a Besnyői képviselő 

testület, hogy a három polgármester kezdje meg a tárgyalást a DRV Zrt-vel? Kérem 

kézfelemeléssel szavazni.  

 

Besnyő Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Besnyő Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

188/2011. (V.30.) számú 

HATÁROZATA 

A DRV Zrt-vel való tárgyalás megkezdéséről 

 

Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Beloiannisz Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Iváncsa Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megbízza a községek polgármestereit, hogy a DRV Zrt.-vel 

tárgyalásokat folytassanak az üzemeltetési szerződés végleges változatának 

kialakítása, továbbá a szennyezés csökkentési ütemterv megvalósítása tárgyában. 

 

Felelős: Községek polgármesterei 
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Határidő: 2011. június 15. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Beloianniszi 

Képviselő-testület? 

 

Beloiannisz Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

42/2011. (V.30.) számú 

HATÁROZATA 

A DRV Zrt-vel való tárgyalás megkezdéséről 

 
Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Beloiannisz Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Iváncsa Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megbízza a községek polgármestereit, hogy a DRV Zrt.-vel 

tárgyalásokat folytassanak az üzemeltetési szerződés végleges változatának 

kialakítása, továbbá a szennyezés csökkentési ütemterv megvalósítása tárgyában. 

 

Felelős: Községek polgármesterei 

Határidő: 2011. június 15. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): És akkor az 

Iváncsai is. 

 

Iváncsa Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Iváncsa Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

61/2011. (V.30.) számú 

HATÁROZATA 

A DRV Zrt-vel való tárgyalás megkezdéséről 

 
Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Beloiannisz Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Iváncsa Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megbízza a községek polgármestereit, hogy a DRV Zrt.-vel 

tárgyalásokat folytassanak az üzemeltetési szerződés végleges változatának 

kialakítása, továbbá a szennyezés csökkentési ütemterv megvalósítása tárgyában. 

 

Felelős: Községek polgármesterei 

Határidő: 2011. június 15. 



 31 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Van még olyan, 

amiről kellene döntenünk, határoznunk? 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): Nem. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Nem. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Akkor köszönöm 

szépen. Én úgy foglalnám össze a mai ülésünket, hogy jó volt ez. Vitatkoztunk, 

adjuzkodtunk, de hát ez viszi előre a dolgokat. Én örülök annak, hogy nem olyan 

jellegű vita volt ez, ami olyan törésvonalakat, és olyan problémákat okozott, hanem 

tényleg olyan, amin el kell gondolkozni. És én hiszek abba, hogy a jövőt illetően 

sokkal másabb metódusba, és sokkal-inkább, bizalommal leszünk egymás irányában. 

És fogunk tudni közös ügyekben úgy tárgyalni, leülni és döntéseket hozni, meg 

megcélozni olyan dolgokat a jövőt illetően, ami mind a három település számára 

egyenrangúan jót fog jelenteni, meg előnyt fog jelenteni. Köszönöm szépen a 

részvételt. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): Köszönjük a meghívást.  

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

Köszönjük mi is.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): És én elnézést kérek, hogyha esetleg többet kérdeztem, de sajnos 

olyan sok rossz döntésnek a következményét viseljük, cipeljük, és igen is át kell 

gondolni mindent, és inkább üljünk le, beszéljük át jobban, de minden kerüljön a 

helyére, mert Besnyőn nagyon-nagyon sok probléma van, amit viselnünk kell a mai 

napig.  

 

Szabó Ferenc polgármester – levezető ülés elnök – mivel több hozzászólás, javaslat, 

indítvány nem érkezett 18 óra 10 perckor berekeszti az ülést. 

 

k.m.f. 

 

Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

 

 

……………………………….  …………………………………… 

Szabó Ferenc            dr. Kapitány Csilla 

                       polgármester             jegyző 

 

 ……………………………….  ……………………………………... 

                   Mátyási Sándorné                           Simonné Dr. Győri Erzsébet 
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                         jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő  

 

 

Besnyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

 

 

……………………………….  …………………………………… 

               Gémesiné Fejes Zsuzsanna                           dr. Bugyi Katalin 

                       polgármester             jegyző 

 

 

 ……………………………….  ……………………………………... 

                       Petkes András                                  Sólyom Balázs 
                         jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő  

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

 

 

……………………………….  …………………………………… 

Papalexisz Kosztasz        Kóródi-Juhász Zsolt 

                       polgármester             jegyző 

 

 

 ……………………………….  ……………………………………... 

                       Boka Erika                                                Koller Ákos 
                      jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő  


