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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Besnyő Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének és Beloiannisz Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2011. május 12-én 16 órai kezdettel megtartott együttes 

képviselő-testületi üléséről.  

 

Jelen vannak  

 

Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:  

  

                                 Szabó Ferenc                           polgármester 

                                 Szokoli Attila        alpolgármester 

                                 Simonné Dr. Győri Erzsébet    képviselő  

                       Tatár Szilvia                             képviselő   

             Mátyási Sándorné                  képviselő 

                        

Tanácskozási joggal jelen van: 

  

                                dr. Kapitány Csilla                   jegyző 

 

Előzetes bejelentéssel távol van: 

  

                                Lestár Gábor                             képviselő 

                                Somogyi Gábor                        képviselő 

 

                                

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 

                        

Tanácskozási joggal jelen van: 

  

                               dr. Bugyi Katalin                    jegyző 

 

Előzetes bejelentéssel távol van: 

  

                                Boros József                             képviselő 
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Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  

  

                                 Papalexisz Kosztasz                 polgármester 

                                 Boka Erika                               képviselő 

                                 Dr. Horváth István                   képviselő  

                       Márkusz Tamás                        képviselő   

             Prekop László Kosztasz       képviselő 

                                 Bene Krisztián                         képviselő 

                        

Tanácskozási joggal jelen van: 

  

                               Kóródi-Juhász Zsolt                    jegyző 

 

Előzetes bejelentéssel távol van: 

  

                                Koller Ákos                             alpolgármester 

 

 

DRV Zrt. részéről tanácskozási joggal jelen van: 

 

                             Kollár József                           értékesítési igazgató 

                             Vörösné Weiner Katalin         önkormányzati referens 

                             Talabér Tibor                          fenntartási üzemvezető 

 

A képviselő-testületi ülés helye:  

 

Iváncsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyaló terme 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Jó napot kívánok! 

Tisztelettel köszöntöm Besnyő Község és Beloiannisz Község Képviselő-testületét, 

illetve Besnyő Község polgármester asszonyát illetve Beloiannisz Község 

polgármester urát és köszöntöm az Iváncsai képviselő-testület tagjait is. Megállapítom, 

hogy valamennyi képviselő-testület határozatképes létszámban jelen van a 

tanácskozáson. 

Mai közös tanácskozásunk napirendi pontjának meghatározása előtt engedjék meg 

nekem, hogy javaslatként hozzam levezető elnöki megbízásra saját magam, mint 

házigazda, ha elfogadják a képviselő-testület tagjai.  

Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítom, hogy a levezető elnök személyére tett javaslattal  

Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenvélemény nélkül, 

Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenvélemény nélkül, 
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Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenvélemény nélkül, 

egyhangúlag egyetértett. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolnám Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről Tatár Szilvia képviselőnőt és Szokoli Attila alpolgármester urat. 

Kérem az iváncsai testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett 

javaslattal 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül, egyhangúlag 

egyetértett. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolnám Besnyő Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete részéről Nagyné Farcalasz Vasziliki alpolgármester asszonyt és 

Andrási József képviselő urat. Kérem a besnyői testületet, hogy aki ezzel egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Besnyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett 

javaslattal 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül, egyhangúlag 

egyetértett. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolnám Beloiannisz Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete részéről Márkusz Tamás és Prekop László Kosztasz képviselő 

urakat. Kérem a beloianniszi testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőkre 

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

egyetértett. 

 

Ismerteti a napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

 
N A P I R E N D : 
 
 

1. A DRV  Zrt. üzemeltetési ajánlatának tárgyalása és tanácskozás a szennyezés csökkentési 
ütemterv végrehajtásáról 

       Előadó: Szabó Ferenc, Iváncsa Községi Önkormányzat Polgármestere          
                                  

 

Javasolja, hogy fogadják el a Képviselő-testületek a napirendi pontot oly módon, hogy 

azt két pontban tárgyalják, elsőként a DRV Zrt üzemeltetési ajánlatát, ezt követően a 

szennyezés csökkentési ütemterv végrehajtásával kapcsolatos feladatokat vitassák 

meg. 

 

Megállapítom, hogy a napirendi pontra és annak tárgyalására tett javaslattal  
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Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenvélemény nélkül, 

Besnyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás 

és ellenvélemény nélkül, 

Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenvélemény nélkül, 

egyhangúlag egyetértett. 

 

 

Kérdezném a képviselő-testületeket és legelőször Besnyő Község Képviselő-testületét, 

polgármester asszonyát, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan az álláspontjukat 

fejtsék ki. Hogy vizsgálták, mit vizsgálták és mi a véleményük az üzemeltetési 

ajánlatról, mi az álláspontjuk. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata):   
Messze nem az az ajánlat került az asztalunkra a DRV részéről, amiről beszéltünk. 

Abban maradtunk, hogy várjuk a csábító ajánlatot. Ez nem az. Nem esik szó arról, 

hogy ezt a szennyvíz telepet fejleszteni kell. Hiszen ugye tavaly erről már döntöttünk, 

hogy körülbelül 75-80 milliós nagyságrendet tenne ki ennek a szennyvíztisztító 

telepnek a korszerűsítése, ami már elengedhetetlen. Azt is megbeszéltük, hogy az 

önkormányzatoknak erre anyagi lehetőségük nincs, hogy biztosítsák ennek a 

fejlesztésnek a költségeit. Egy 10 éves szerződés fog lejárni most június 30-án, amit 10 

évvel ezelőtt kötöttek az önkormányzatok a DRV-vel. Önök a koncessziós díjra 

szoktak hivatkozni, hogy azt kellene, hogy az önkormányzatok egy külön számlán 

kezeljék és a fejlesztéseket abból valósítsák meg. A koncessziós díjat egyébként nem 

Önök, hanem a lakosok fizetik meg. 100.- Ft volt 2007-ig köbméterenként+ áfa. Ami 

jelenleg 102.- Ft köbméterenként + áfa. Mert az önkormányzatok nem szerették volna, 

én azt gondolom, hogy ebben egyformán gondolkodtunk, a lakosok költségeit tovább 

növelni. Ezzel szemben az üzemeltetési díjak 2002-ben az állandó díj 200.-Ft/hó +áfa 

volt, ami most 450.- Ft/hó+áfa Besnyő tekintetében. Kérdezi a Képviselő-testületeket, 

hogy náluk is így alakultak-e az árak. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Ugyanaz Iváncsán 

is. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester (Besnyő Község Önkormányzata): 

A változó díj az 146,70.- Ft volt 2002-ben köbméterenként + az áfa. Jelenleg ez 343.- 

Ft köbméterenként+ az áfa. Tehát itt látható, hogy azért jelentős áremelés történt, 

hiszen több mint a duplájára emelkedett ez idő alatt az üzemeltetési díj. Az ajánlatban 

egy tizenöt éves szerződést ajánl a DRV. Nem egyeztettünk még, hiszen azért vagyunk 

most itt. Mi már beszéltünk erről az előző testületi ülésen és vártunk volna egy olyan 

ajánlatot, amiben a DRV kimondja, hogy ezt a fejlesztést elvégzi, hiszen annak idején, 

amikor ez a szennyvíztisztító telep készült az alvállalkozó is a Drv volt. Azt 

gondolom, hogy ez az idő nem olyan túl sok ahhoz, hogy egy szennyvíztisztító telep 

már korszerűtlen legyen és egy ilyen jellegű beruházás legyen szükséges. Ezért is 

bíztam abban, hogy ebben is gondolkodik a DRV és egy kicsikét magába nézve ebben 
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az ajánlatban ez tükröződni fog. Tehát én azt gondolom, még mielőtt visszaadnám a 

szót, hogy jelenleg a polgármesterek és a képviselő-testületek tagjai között is több a 

vállalkozó, a vállalkozói szemlélet kicsit közel áll hozzánk és én még annak a 

gondolatát is felvetem, hogy amennyiben nem kapunk a DRV részéről egy jó ajánlatot, 

akkor vegyék át az önkormányzatok és üzemeltessék. Mert nyilván azért itt jelentős 

profitot termelt ez idő alatt a DRV és azt gondolom, hogy ez működtethető az 

önkormányzatok részéről is. Ez a véleménye, nem tudja, hogy a képviselő-testület 

esetleg még kívánja-e kiegészíteni. Amennyiben nem, köszöni szépen a szót. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): Köszönöm szépen. 

Beloiannisz Község polgármester urát kérdezi, mi a képviselő-testületének az 

állásfoglalása, véleménye. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata) 
Köszönöm szépen. Tehát az elhangzottakkal kapcsolatban el lehet azt mondani, hogy a 

beloianniszi testület is egyetért annak 90%-val. Ismétlésekbe nem bocsátkozom, amit  

polgármester asszony elmondott azt maximálisan ugyanígy gondoljuk mi is. Illetve 

kiegészíteném még avval, amit elsősorban majd a három testületnek szintén 

egyeztetnie kell. Egyrészt az előző ajánlatuknál a koncessziós szerződéshez 

kapcsolódóan volt egy olyan kitétel is, mely szerint a három önkormányzat kapott egy-

egy összeget is, talán ha jól láttam a pályázati kiírást. Volt versenytársuk is annak 

idején, aki nagyobb összeget is ajánlott, tehát azt gondolom, ilyen hosszú távú 

szerződéskötéskor én ezt hiányoltam. Illetve a testületünk és az ezt megelőző testület 

már jelezte, hogy ebben a formában az új szerződést megkötni nem kívánja. A 

tulajdoni arányokat terhelő követeléseket illetve jogokat összhangba kell állítani, ami 

itt egy sarkalatos pont lesz az új szerződés megkötésénél. Tehát amikor jelentkezik egy 

ilyen nagyobb igényű beruházás, nagyobb volumenű beruházás, akkor érvényesül a 

tulajdoni hányad aránnyal megegyező áldozat vállalás. Viszont a dologi haszonból 

nem ennek arányában részesülnek az önkormányzatok. Azt gondolom ezt is tisztázni 

kellene. Ez egy rossz dolog volt, ami a szerződéskötéskor úgy gondolom, hogy 

elkerülte a mi önkormányzatunk figyelmét mindenképpen. És tavaly év végén pont 

ezért ennél a beruházásnál jött elő ez a probléma, ami az előző testület nem tetszését 

már kiváltotta és a jelenlegi testület ezzel egyetért szintén. Tehát az elhangzottakat 

ezzel a két dologgal kiegészítve tudja Beloiannisz álláspontjaként megjeleníteni. 

 

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

szépen. Más észrevétel a testület részéről nincs? 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 
Valakinek a testület részéről kiegészítés? Nincs, köszönjük. 

 

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

szépen. Iváncsa Képviselő-testülete is megkapta ezt az anyagot és lehetett vizsgálni és 

mérlegelni azokat a kérdéseket, amiket, mind polgármester asszony, mind Beloiannisz 

polgármestere felvetett. Azt gondolom, hogy a besnyői véleménnyel kapcsolatosan 

szinte azt mondhatom, van egyetértés és hasonlóképpen gondolkodunk. Beloiannisz 

vonatkozásában ez a felvetés már nem egészen van összhangban a véleményünkkel. 
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Azért is érdekes ez a kérdés, mert magának a vagyoni osztódásnak a kérdésében ugye 

épp áttekintve azokat az anyagokat, dokumentumokat, amik rendelkezésünkre állnak, 

nem is tűnik egyértelműnek, hogy is néz ez ki. Tehát én azt kérném, azt javasolnám, 

hogy nézzük meg ezt tüzetesen és vizsgáljuk ezt felül, hogy is áll ez a valóságban. 

Mert lakosság arányos megosztás szerinti anyagot láttam, miközben mi arról 

beszélünk, ha jól értettem, hogy van egy 1/3-ad, 1/3-ad, 1/3- os megosztás is, amit 

azért ne felejtsünk el, hogy annak idején pont Beloiannisz ragaszkodott ehhez a 

változathoz és nem Iváncsa vagy nem Besnyő kezdeményezte. Sőt. Mi nem akartuk 

ezt tulajdonképpen ebben a formában elfogadni pont azokkal az érvekkel, amiket most 

megfogalmaztál, hogy nagyságrendileg a mi részünk legyen több, azért mert lakosság 

arányaiban is nagyobbak vagyunk. Beloiannisz ragaszkodott ahhoz, hogy nem, 1/3-ad 

1/3-ad legyen a megosztás és ehhez még Iváncsa magát a földterületet is adta. Egy 

mostani helyzetben, amikor viszont kötelezettségek jelentkeznek, akkor rögtön 

vizsgáljuk felül ezt, ez azért úgy gondolom, számunkra is kérdéses. Úgy ahogy 

Beloiannisz számára, hogy hogyan is kellene ezt újra értelmezni és változtatni vagy 

épp nem változtatni. De szerintem nem biztos, hogy most erről kellene csak 

beszélniük. Én azt gondolom, hogy adjuk meg a lehetőséget a DRV számára, hogy az 

elhangzottakra reagáljanak és akkor folytassuk tovább. Ebből kifolyólag had 

köszöntsem Kollár József urat, Vörösné Weiner Katalint és Talabér Tibort, akik a 

DRV képviseletében vesznek részt ezen a közös képviselő-testületi ülésen. Úgy 

hiszem, hogy sok különbség nincs, Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa magával az 

üzemeltetési szerződéssel kapcsolatban hasonlóképpen adta elő az állásfoglalását. Ne 

húzzuk az időt, akkor kérjük, hogy a DRV ismertesse álláspontját. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

Bocsánat még egyetlen egy hozzáfűzésem, tehát az üzemeltetési szerződés tartalmazza 

a koncessziós díj felosztását is. Tehát ha erről beszélünk, ezt nem tudjuk kikerülni, 

mert ez tartalmazza. És tovább megyek, a következő napirendi pont, ahol a 

beruházásról lesz majd szó szintén, újra fel fogja vetni ezt a problémát vagy a tulajdoni 

arány  vagy a koncessziós díjnak az újra elosztását. Tehát ugye azt gondolom, ha most 

az ajánlatról beszélünk, nem tudjuk különválasztani azt a beruházástól, mert részét 

képezi a DRV ajánlatának - illetve majd a szerződés kötésének az üzemeltetés 

tekintetétben -  a koncessziós díj is. Ennyit szeretett volna elmondani ezzel a 

kiegészítéssel. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Jó én ezt értem, csak azt nem tudjuk megtenni, hogy most mi ebben a formában ezt 

érdemben döntésig el tudjuk vinni.  

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

Ezzel kapcsolatban még egyeztetni kell. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Tehát innentől fogva mondhatni azt is, hogy értelmetlen a további ülés meg okfejtés és 

a tárgyalás, ameddig ezt nem tesszük helyre és nem tisztázzuk. De azért- bocsáss meg 

Zsuzsa és adom  mindjárt a szót - azért ne veszítsük el annak a lehetőségét, hogy ha a 

DRV-nek a képviseletében megjelentek, azért valamilyen szinten adjanak tájékoztatást 
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vagy reagáljanak az elhangzottakra attól függetlenül, hogy nem fogunk döntést hozni 

vagy nem leszünk döntéshozási helyzetben. Zsuzsa parancsolj. Elnézést kérek. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): 

Én csak annyit szerettem volna, hogy mi is amellett vagyunk, hogy a koncessziós díjat 

is egyenlő arányban osszuk fel a települések között mivel a költségekhez is egyenlő 

arányban kellene, hogy hozzájáruljunk. Akkor zárójelben csak ennyit szerettem volna.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Kéri a DRV képviselőit, hogy reagáljanak az elhangzottakra. 

 

Kollár József, DRV képviseletében: Köszönöm szépen. Kollár József vagyok, az 

értékesítési osztályt vezetem a DRV Zrt.-nél. Az önkormányzati kapcsolatok hozzánk 

tartoznak ilyen mélységig és messzemenőkig. Polgármester asszony szavaira 

reagálnék először. Próbáljunk meg egy picit, hogy is mondjam, a realitások talaján 

állva tárgyalni. Tehát lehet azt mondani, hogy mivel most lejár a szerződés, a DRV 

csináltassa meg a főteret minden településen, de nyilván ennek nincs realitása. Ahogy 

annak sincs realitása, hogy itt olyan költségeket vállaljon föl az üzemeltető, ami az 

ágazatban sem szokásos, hogy az üzemeltető vállalja föl a beruházás költségét és 

törvényileg sem ez a jogkörnyezet. Itt gondolok az érték nevezett felújítások 

témakörére. A DRV az üzemeltetője a vagyonnak, de a tulajdonosa az minden esetben 

az önkormányzat, és ha nő az értéke a rekonstrukciók során, az az önkormányzati 

vagyont fogja nyilvánvalóan növelni. Ezt nehéz elkülöníteni, mert az önkormányzatok 

csak- csak megértik azt, hogy ez önkormányzati tulajdon, de ugye a lakosságnak 

nagyon nehéz eladni azt, hogy a vízdíjban meg kell fizetni egy olyan hányadot is, 

nevezetesen a koncessziós díjat, ami egész egyszerűen ezeknek az eszközöknek az 

újratermelésére van. Önkormányzata válogatja, van aki ezt úgy reagálja le, hogy 

szorítsuk minél lejjebb a koncessziós díjat, hiszen ezáltal maga a díj is lejjebb megy, 

nem érdekes, hogy  mi lesz 10 év múlva. Amelyik felelősebb az azt mondja, hogy igen 

is előre kell tekinteni és bármennyire is fáj a lakosságnak, ha magától nem látja be, 

akkor az önkormányzatnak, mint érdekfelelős testületnek kell belátni, hogy a 10 év 

múlvára is gondolni kell és kell hogy legyen a díjban egy olyan díjelem, ami a 

rendszernek az újratermelését szolgálja. Mondom ezt azért, mert egész egyszerűen 

annak nincsen realitása, hogy a DRV vállaljon be  itt adott esetben több mint 200 

millió forintot a három önkormányzatot érintően. A Fejér megyei térségben nem csak 

itt vannak problémák, hanem több más helyen.  

 

Vörösné Weiner Katalin, DRV képviseletében: 

A 250 millió azért merült fel, mert a pályázatnál ez a minimális összegű támogatás. És 

az önkormányzatokban felvetődött az is, hogy a 250 milliós tételnél ugyanannyi lenne 

az önrész, mint a 75 milliónál, ami a szennyezés csökkentési ütemtervben szerepel. Az 

egy nagyobb fejlesztés lenne. 

 

Kollár József, DRV képviseletében: Ezeket alapvetően pályázati pénzből kell 

fedezni. Ehhez nyilván van egy olyan önrész, amit az önkormányzatnak kell állnia, 

ami változás van a közelmúlthoz képest, hogy most már az önrésznek is viszonylag 
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nagy arányára lehet pályázni. Tehát egyrészt lehet pályázni magának a teljes 

költségnek, mondjuk 80%-os támogatottságára, vagy 85-re, de most már a fennmaradó 

önrésznek is az 50%-át meg lehet pályázni. Tehát ebben mi szakmai segítséget 

egészen nyilvánvalóan tudunk nyújtani, de alapvetően az ilyen jellegű fejlesztések 

azok a tulajdonosnak a feladatkörét képezik. Tehát ennek nincs realitása, hogy erről 

beszéljünk. Mi, amit tudunk tenni, hogy ajánlunk egy korrekt díjat, én azt gondolom, 

hogy ezt megtettük, amennyire lehetőségünk volt. Jelenleg 1700 településnek a díjait 

tartjuk nyilván és ezt folyamatosan vizsgáljuk. Lehet nekem azt mondani, hogy sok a 

díj, de tudom, hogy nem sok. Tehát ha tulajdonképpen Besnyőt nézem, 123.-Ft-os 

köbméterenkénti változó vízdíj azt hiszem nincs a működési területünkön még egy.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): 

Járjunk egy keveset a lakosok körében, hogy elmondják a véleményüket ezekről. 

 

Kollár József, DRV képviseletében: Én azt értem. De a közvélemény kutatásokat, 

amiből nem egyet láttam, annál azt nyilván tudni kell, ha azt mondjuk, hogy 20.- Ft, az 

is sok lesz. Tehát arról kérdezni az embereket, hogy elég olcsó-e, az mondjuk hát 

viszonylag kétélű dolog. De ha a tényeket nézzük, tehát ha az odarakott 1700 

településnek a víz díjait nézzük, akkor konkrétan a besnyői vízdíj az a 

legalacsonyabbak közé tartozik, amit én láttam. A szennyvízdíjra is azt mondom, ami 

ugye mind a 3 települést érinti, hogy ez egy jó középkategóriás díj, inkább az alja fele 

van. És azt gondolom, hogy minden évben reális díjemelési javaslatokat terjesztettünk 

be. Állította a polgármester asszony, hogy a duplájára nőtt. Igen, de 9 év telt el azóta. 

Tehát azért ha most az árakat megvizsgálnánk, azóta akkor én nem gondolom, hogy ez 

irreális mértékben emelkedett évről évre, egy normális józan díjkalkulációt 

terjesztettünk a települések elé. Mi most ezt megvizsgáltuk. Egy minimális 

csökkentéssel tudtunk előjönni. Illetve ami emellett még azt gondolom, hogy 

hangsúlyozandó, hogy ezt vállaltuk, hogy ezt tartjuk a következő évben is, tehát nem 

csak 2011-ben, hanem 2012. december 31-ig nem emelkedne ez a díj.  És ami szintén 

fontos, mert nagyon sok versenytárs megcsinálja azt, hogy ígér fűt-fát, aztán utána azt, 

amit akkor az aláígéréssel adott az önkormányzatnak, azt a következő évi 

díjemelésekkel begyűjti. Ezt mi nem szeretnénk eljátszani. Úgyhogy mi beletettünk az 

ajánlatunkba egy olyan díjképletet, ami garantálja azt, hogy a 2012-es év után 

következő években is szabályozott a díjemelés mértéke. Tehát nincs olyan, hogy az 

üzemeltető infláció fölötti emeléssel jön oda. Gyakorlatilag kivédi azokat a fajta 

értelmetlen vitákat, amik a díjemelés körül kialakulnak így év végén. Ez a díjképlet 

három fő elemet tartalmaz. Villamos energia, munkabér és az általános fogyasztói 

árindex. Ezek azok, amik a szolgáltatásnak a költségeit alapvetően befolyásolják. Így 

az önkormányzatnak is van egy biztonsága arra nézve, hogy a szolgáltató nem jöhet 

ide annál nagyobb díjjavaslattal, mint amit ezek a KSH által közzétett hivatalos 

indexek megengednek neki. És ha így vesszük, akkor mondjuk a legutóbbi évben az 

energia index gyakorlatilag nulla volt. Ilyen értelemben tehát nem számolhattunk 

villamos energia áremeléssel. Úgyhogy ez azt gondolom az önkormányzatnak is egy 

garancia, és kivédi azt, hogy utána esetleg egy intenzívebb díjemeléssel próbálkozzon 

a szolgáltató. Én azt gondolom, hogy ez így egy korrekt ajánlat, jelenleg felmérve az 

üzemeltetési költségeket mi ezt tudtuk tenni. A koncessziós díj felhasználásra 
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visszatérve, ahogy én tudom az elmúlt években nem nagyon volt jellemző, hogy a 

települések visszaforgatták volna a koncessziós díjat, ami pedig nem is jelentéktelen, 

emlékeim szerint 14 millió Ft összesen a három településen. Ez egy érzékeny pont, én 

tényleg azért próbálok teljesen őszintén és nyíltan beszélni, mert szerintem nincs 

értelme annak, hogy itt hogy is mondjam, beburkoljuk a szavainkat. Ez nem mehet így 

tovább az országban sem. Talán úgy tűnik, hogy most a kormányzat felismerte ezt és a 

most már nagyjából talán egy hónapon belül megszülető vízi közműtörvény ezt 

remélhetőleg szabályozni is fogja. Tehát az kell, hogy a vízdíjban beszedett 

koncessziós díj az nem funkcionálhat egyfajta helyi adóként. Mert ha szigorúan 

nézzük, akkor ez így az. Beszedem a vízdíjban, kifizetem az önkormányzatnak, az 

önkormányzat járdát csinál belőle, akkor ez egy helyi adó lehet. Ez nyilván nem 

logikus és nem is jó. A víziközmű törvényben valószínűleg szabályozni fogják azt, 

hogy ezek a beszedett díjak, amelyek egyébként valószínűleg a közművek 

értékcsökkenéséhez is lesznek kötve, ami szintén egy nagyon fontos momentum; tehát 

ha beszedünk 5Ft-ot köbméterenként abból nem lesz újratermelve a rendszer. Tehát 

meg fogja határozni, hogy az amortizáció szintjét, azt nagyjából be kell építeni  és 

utána a rendszerre kell fordítani. Ha kijön ez a víziközmű törvény, akkor az azért egy 

gyökeres fordulat, mert itt sajnos a mi működési területünkön is őszintén szólva jó pár 

önkormányzat  ezt forrásként kezeli. Ez nem helyes és nem is mehet így tovább. Tehát 

a jövőben azért itt lesz egy elég szép forrás, amit a rendszerekre lehet, eddig is volt, de 

a jövőben valószínűleg muszáj is lesz a rendszerekre fordítani. Akár úgy, hogy nem 

egyébben, hanem egy külön számlán elkülönítve gyűjtik az önkormányzatok és 

például az ilyen szükséges beruházásokat finanszírozzák belőle, de a végcélja 

mindenképp az kell hogy legyen, hogy a rendszerekre kerüljenek elköltésre. Említette 

a polgármester asszony, hogy fiatal még a rendszer ahhoz, hogy ilyen 

korszerűsítéseket kelljen végrehajtani.  Ezt már többször is elmondtuk itt a térségben, 

mert Pusztaszabolcstól kezdve mindenhol ezek a problémák jöttek elő. Amikor ezek a 

telepek megépültek, akkor ezek alkalmasak voltak azoknak a paramétereknek a 

teljesítésére, amelyek alkalmazandóak voltak. Azóta az Európai Unió ráhatása folytán, 

szigorodtak a követelmények, most azon lehet vitázni, hogy ez jó vagy nem jó. 

Gyakorlatilag van olyan paraméter, amelyik az ötödrészére csökkent. Az ötöd részére. 

Tehát elképesztő méretű szigorítás zajlott le a kibocsátási határértékekben és ezeket 

viszont már nem tudják teljesíteni ezek a telepek. Úgyhogy ez tetszik, nem tetszik, a 

jelen állapot és ezzel kell szembenézni nekünk, mint üzemeltetőknek, de az 

önkormányzatoknak, mint tulajdonosoknak is, és hát ezt kell sajnos kezelni. Említette 

a polgármester asszony, hogy felmerült olyan elképzelés, hogy az önkormányzatok 

veszik át az üzemeltetést. Nem tudom, hogy mennyire látták Illés Zoltán államtitkár 

úrnak a legutóbbi nyilatkozatát, környezetvédelmi államtitkár. Ő volt talán az első, aki 

hogy is mondjam, hogy az informális megszellőztetések után kimondta kormányzati 

részről hivatalosan azt, hogy 30 szolgáltatót akarnak az országban. Jelenleg 400 van. 

Ez egy teljesen ellentétes irányú folyamat azzal szemben, amit a polgármester asszony 

elmondott, ebből rögtön látszik. Tehát egész egyszerűen nem tartják tarthatónak azt az 

állapotot, ami jelenleg van, hogy egy települést vagy két települést üzemeltető kis 

szolgáltatók között van teljes mértékben felaprózva a magyar szolgáltatási piac. Mert 

ennek az az eredménye, amit nagyon szépen látunk, hogy vannak, hogy is mondjam, 

ilyen kalandorszolgáltatók, akik elvállalják 150-200 Ft-ér az üzemeltetést, aztán utána, 

amikor mondjuk Kaposvár környékén legutóbb átvettünk három települést, akkor 
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kiderül, hogy tűzcsapcsere nincs, a három településen 500 vízmérő járt le, amit a 

szolgáltatónak saját költségén kellene cserélnie 4 évente. 500 db. Milliós tételek. Tehát 

azt mondanám, lehet olcsón üzemeltetni úgy, hogy közben nem tartom be azt 

mondom, hogy a legelemibb szakmai elvárásokat sem, és a jogszabályokat sem. Tehát 

ezeknek a szolgáltatóknak nehézség az, hogy az ügyfélszolgálatukat pl. úgy 

szervezzék meg, hogy hangrögzítés legyen és sorolhatnám mindazt, ami már jelenleg 

2009 óta előírás. A szolgáltatóknak egy jelentős része ezt nem teljesíti. Ezen kíván 

változtatni a kormányzat azzal, hogy egyszerűen szakmai minimumokhoz köti a 

szolgáltatóknak a szintjét, színvonalát. És ez nem fog így menni, ahogy eddig ment, 

hogy 400 szolgáltató van Magyarországon, amikor Angliában 12. Ez abszurd. Most az 

történik, hogy a regionális szolgáltatókra alapozva gyakorlatilag egy 25-30 szolgáltatót 

hoznak létre az országban, akik megfelelő szakmai kompetenciával rendelkeznek 

ahhoz, hogy felelősen szolgáltassanak. A jelentős profit, amit említett polgármester 

asszony, ez a mi esetünkben annyira nem jelentős, ha azt nézzük, hogy a DRV-nek az 

eredménye az olyan 186 millió Ft körül van. Egy 16 milliárdos árbevétel mellett akkor 

az, mint vállalkozók nyilván hamar kiszámolhatják, hogy nem egy jelentős árbevétel 

arányos eredmény. Nem is cél és a jövőbe nézve még inkább nem lesz az cél, hogy a 

közműszolgáltatók profitot termeljenek, legalábbis a vízi közműszolgáltatók. A cél az 

a biztonságos szolgáltatások és ellátás lesz. A profit főleg nálunk, ahol ugye 90%-os 

állami tulajdon van, eddig sem volt kiemelt cél. Innentől meg kimondottan sem lesz 

cél az, hogy profitot termeljenek. A cél az a biztonságos közellátás lesz a jövőben és 

emellett a nagyon- nagyon erőteljes cél az pedig a közműveknek a fejlesztése.  Tehát 

amíg termelődik ebben az ágazatban valami fajta profit meg eredmény, akkor az egy 

kiemelt és nagyon erős kormányzati szándék, hogy ebből a rendszerek kerüljenek 

fejlesztésre. Most jelenleg 1000 milliárd Ft kellene a magyar közműveknek a 

fejlesztésére. 40-50-60 éves elavult hálózatok vannak, iszonyatos víz veszteséggel, 

mert nem költöttek rájuk. Szerintem így hirtelen a polgármester asszonynak a 

felvetéseire ezek voltak az észrevételeim, és Kosztasz polgármester úr, amit felvetett 

azzal kapcsolatban még annyit mondanék, a tulajdoni hányaddal kapcsolatban, hogy 

mi külön küldtünk erre vonatkozóan anyagokat, a múlt héten talán. 

 

Vörösné Weiner Katalin, DRV képviseletében : Igen két hete. Beloiannisz nem 

kapta meg, mert az invitel.hu mindig visszaküldi, de a jegyző úr e-mail címére 

elküldtük. 

 

Kollár József, DRV képviseletében: Igen tehát tudva azt, hogy az együttműködésnek 

az egyik méregfoga ez a tulajdoni arány illetve ebből adódóan az eszközhasználati díj 

megosztás részben. Illetve másik részben meg nyilvánvalóan a tulajdoni hányadnak 

megfelelő ráköltés a rendszerre. Ezért mi próbáltunk összegyűjteni minden ezzel 

kapcsolatos dokumentációt. Én próbálkoztam az önkormányzatoknál is, de onnan se 

nagyon kaptunk. Úgy tűnik, hogy ott is hiányosak ezek a nyilvántartások. Nekünk is 

magunkba kell nézni, mert így se sikerült teljes körűen fellelni, de azért találtunk jó 

néhány dokumentumot ezzel kapcsolatban. Mi ezeket megküldtük. Így első ránézésre 

ebből az látszik, egyébként csak mondom, hogy talán egy kis vitát is generáljak, hogy 

itt nem 1/3-os 1/3- os tulajdoni arány megosztás van. De nem kapkodom el, mert 

nekünk is ezeket még jobban tanulmányozni kell. Illetve én azt javasolnám, hogy 

adjunk magunknak egy másfél hetet, többet ne nagyon és az egyes önkormányzatok is 
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nézzék meg ezeket a dokumentumokat és utána össze kellene ülni, mert az látszik, 

hogy itt nem 1/3- os tulajdon megosztás van. Legalábbis én úgy látom a fellelt 

dokumentációkban. 

 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester: (Beloiannisz Község Önkormányzata) Olyan 

határozatokat találtunk, amit mind a 3 testület meghozott. 

 

Szabó Ferenc,polgármester (Iváncsa község Önkormányzata): Jó, azok a 

határozatok, amit hoztunk nem egyezik a kapott dokumentációval, én azért mondtam, 

hogy ma itt úgy sem fogunk tudni ebben dönteni. Épp ebből kifolyólag hogy a két 

dokumentáció teljesen elbeszél egymás mellett. Amiről Kollár úr beszélt az egy olyan 

tulajdoni arányt és lakossági arányokra alapozva jelenít meg, miközben mi is úgy 

tudjuk, és úgy van nekünk is birtokunkban valószínűleg dokumentáció, hogy 1/3, 1/3 a 

szennyvíztisztító telep esetében a tulajdoni arány. 

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa község Önkormányzata):  Az csak a telep. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

A telep és a településeket összekötő csatornahálózat is 1/3-1/3-1/3-ban van. Mind a 

három település vonatkozásában ezeket a határozatokat meghozták, aláírták. Illetve a 

saját területükön lévő hálózat pedig saját tulajdonban van. De a szennyvíztisztítót 

illetve a településeket összekötő csatornahálózat is 1/3-1/3-1/3 tulajdonban van. Erre 

vonatkozóan vannak nálunk egy 58/2000. Kt. számú testületi határozata Iváncsának . 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Jó, de az legyen egy külön tárgyalás témája. 

 

Kollár József, DRV képviseletében:  
Ezért lényeg az, hogy tényleg az egyes önkormányzatok most tanulmányozzák ezeket 

a dokumentumokat velünk együtt. Mi ebben szívesen akár segítséget is nyújtunk az 

értelmezésükbe és utána üljünk össze, mert utána lehet beszélni a tulajdoni arányok 

tekintetében illetve eszközhasználati díj megosztás tekintetében. Ezzel kapcsolatban és 

akkor zárom is a mondandómat, még azt mindenképp el szeretném mondani, hogy a 

DRV szempontjából, főként, hogy ha a közművekre költjük, akkor teljesen mindegy, 

hogy mi hogy fizetjük ki. Tehát mi ebben olyan szereplők vagyunk, akik egy adott 

összeget kifizetnek a 3 önkormányzatnak és kvázi magánügye a 3 önkormányzatnak, 

hogy ezen hogy osztoznak, mi ebben nyilván segítünk, próbálunk segíteni pont az 

ilyen dokumentumok előkeresésével, értelmezésével, de a mi szempontunkból 

irreleváns ez a kérdés. Mi ugyanazt az összeget fizetjük ki akkor is, ha oda egy picivel 

több megy vagy amoda egy picivel kevesebb megy. Tehát azért a szerződést, azt ilyen 

szempontból nyilván befolyásolja, hiszen az önök számára az a megnyugtató, ha a 

szerződésben is rögzítjük, már akkor, hogy hogyan történik az eszközhasználati 

díjfizetés. Nekünk hangsúlyozom mindegy az önkormányzatok közti megosztás. Mi 

szeretnénk elősegíteni az önkormányzatok egymás közötti megegyezését és utána 

fizetünk tisztességesen. 
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Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Köszönöm szépen. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

Még egy felvetés, amire nem válaszolt, az egyszeri eszközhasználati díjra vonatkozó 

kérdésemre. 

 

Kollár József, DRV képviseletében:  
Az egyszeri eszközhasználati díj? 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

Volt az egyszeri, ami az előző koncessziós szerződés aláírásakor mind a 3 

önkormányzat 3-3 millió Ft-ot kapott. Evvel kapcsolatban szeretném kérdezni.  

 

Vörösné Weiner Katalin,DRV képviseletében: Azaz  egyösszegű hozzájárulás  azért 

volt, mert az önkormányzatoknak szükségük volt akkor arra a pénzre még a 

beruházáshoz, mert elfogyott az önerőjük és megelőlegezte akkor a DRV. Nem tudunk 

állami pénzt visszaforgatni, bizonyára Önök is hallották a sajtóban, hogy átvilágítás 

volt, úgyhogy nagyon komolyan veszik ezeket a pénzösszegeket. Nem tudunk sajnos 

megajánlani semmilyen összeget.  

 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Egy pár gondolatot szeretne mondani a Kollár úr által előadottakra. Szóval a 

koncessziós díjnak a más célra való felhasználása vonatkozásában úgy hiszem, hogy 

mind a 3 település hasonlóképpen vélekedhet, hogy nem okvetlenül azért fordította ezt 

más célra, mert felelőtlenül gazdálkodott ezzel, hanem azért mert az 

alulfinanszírozottság végett az oktatási intézmények működtetéséhez, mint saját forrás, 

többek között fel kellett használni. Hisz köztudott, ország világ erről beszél az elmúlt 

években, hogy mennyi pluszforrást kell az önkormányzatoknak hozzá rendelni ahhoz a 

kötelező feladat ellátásokhoz, amihez az állami oldal nem ad megfelelő forrást. Illetve 

normatíva vagy bármilyen formában való támogatást.  Ha az EU előírásokat említjük, 

hát persze. Előírásokat mindig hoztak csak megint az a helyzet, hogy és a legnagyobb 

probléma, hogy ehhez a forrás vajon hol van. Mert előírásokat lehet tenni, megalkotni 

törvényeket, lehet kötelezni önkormányzatokat, csak miből, amikor éppenséggel a 

csőd szélén és az ellehetetlenülés közepette áll Magyarországnak a 3000 valahány száz 

önkormányzatának legalább a 60-70%-a és még mi lesz a második félévben. Hisz a 

negyedévet hagytuk még csak el. A harmadik pedig és az is egy érdekes felvetés az 

Illés államtitkár úr megnyilvánulásaival kapcsolatban, hogyha azt mondja az ember, 

hogy az államé gyakorlatilag az ivóvízbázis és a kutak is, mondjuk a mi 

vonatkozásunkban az ercsi kutak, akkor majdnem azt mondhatom, hogy szinte 

elvárható volna, hogy ugyanúgy, ahogy várhatóan az oktatási törvénynél az állam 

magához vonja azokat a részeit, amelyek az önkormányzatoknak nagy terhet 

jelentettek, akkor, ámbár itt is vigye a koncessziós díjjal együtt az egészet és 

szolgáltasson ő és adja hozzá a forrást. Mi pedig csak majd reklamálunk, hogy akkor 

EU vagy akármilyen előírásoknak megfelelően működtet vagy szolgáltat-e. Meg az, 

hogy most hány szolgáltató van és az hogy szolgáltat, az sem abból adódott okvetlenül 
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mert az önkormányzatok jó kedvükben döntöttek így, hanem a költségek és a szorító 

kényszerek közepette. Tehát én azt gondolom, hogy az oktatás területén is bizonyos 

értelemből majdnem hogy azt mondom, hogy örülhet az önkormányzatoknak nagyobb 

része annak, hogy legalább egy ekkora tehertől, mivel alulfinanszírozott, megszabadul. 

Na most a közművek vonatkozásában ugyanez áll elő, hogy kötelezettséget kell 

teljesítenünk azáltal, hogy milyen pályázati önrészeket és milyen fejlesztéseket kell 

nekünk kötelezően bevállalni, mert törvények és jogszabályváltozások erre 

kényszerítenek. Most is meg a jövőt illetően. Akkor, ámbár szabjanak meg olyan 

feltételeket, de akkor vigyék el ezt is, és szolgáltasson az állam. Tehát én ezt még 

üdvözölni is tudnám. 

 

Kollár József, DRV képviseletében: Polgármester úr nem is rossz helyen kopogtat 

ezzel kapcsolatban, mert ha én jól hallottam voltak ilyen elképzelések. Majd 

meglátjuk, mert most már remélhetőleg hamarosan kiderül, talán még a nyári szünet 

előtt. Hiszen itt azok az önkormányzatok, akik úgy döntenek, hogy nem kívánják 

megtartani a közműveket, azok ugye egyfajta felelősségtől gyakorlatilag 

megszabadulnak. Én most már azt gondolom, hogy ez a végleges törvényben benne is 

lesz, dehát menet közben lehetett erről is hallani mint ahogy arról is, hogy várhatólag 

fokozottabb árszabályozó szerepet fog vállalni a vízdíjak tekintetében is az állam. 

Voltak olyan egészen extrém elképzelések, hogy országosan egységesítik. Aztán ezt 

mérsékelték arra, hogy adott esetben regionális szinten egyenlítenék ki a díjakat, 

hiszen- bocsássanak meg hogy ülve maradtam eddig - egészen eltérő adottságú helyek 

vannak az országban. Van ahol nagyon olcsón előállítható a víz, például az országban 

ahol nagyon olcsó karsztvíz van, van, ahol költségesebb felszíni vízkivétel és tisztítás 

történik. Tehát nem egyszerű egységesíteni ezeket az árakat. Ez is felmerült és az is, 

amit polgármester úr mond, hogy adott esetben lemondhasson az önkormányzat a 

közmű vagyonról az állam javára. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Azért úgy gondolom, hogy ez mindegyikünk előtt egyértelmű, ahogy az évek múltak, 

egyre nagyobb szorítása lett például a karbantartásnak, a cseréknek, a javításnak, az 

amortizációnak, és ez sem egy kis költséget jelent. Ha viszont azt nézzük, hogy ugye a 

jövő január 1-től kezdődően csak a kormányhivatalnak az engedélyével, 

felülvizsgálatával lehet például hitelhez jutni és hitelt felvenni önkormányzatnak, 

akkor mondjuk egy ilyen fejlesztésnek az önrész kérdése egyértelmű, hogy az 

önkormányzatok 95%-a hitelből tudná biztosítani. És vajon mihez fog hozzájárulni a 

kormányhivatal akkor, amikor egy hitelkéréssel fordul a kormányhivatalhoz egy adott 

önkormányzat vagy mondjuk jelen esetben 3 önkormányzat, egy ilyen célú több 

százmilliós fejlesztéshez. És előre mire kötelezze el, mire kötelezhetik el magukat 

azok az önkormányzatok, akik mondjuk elindítanak egy pályázatra való felkészítést, 

tervezést, pályázat előkészítést és már leginkább ahhoz is hitelből kell hogy biztosítsa 

a forrást. Tehát azért ebbe sajnos ez is benne van, hogy egy átmeneti időszak van, úgy 

tűnik, hisz az önkormányzati törvény is a napirenden van, ami meg fog születni 

december 31-ig valószínű. Az is sok mindent befolyásolni fog ezen a területen, hogy 

ott milyen mozgástere marad és egyáltalán milyen lehetősége az önkormányzatoknak. 

Köszönöm szépen. Van a képviselő-testületeknek, a polgármester asszonynak, 

polgármester úrnak kérdése? 
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Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

Még egy felvetés, amit szerettem volna már előbb is csak aztán kimaradt. Az 

időtartam, tehát a szerződés időtartama is az, amit tárgyalt a testületünk és mi azt is 

hosszúnak tartjuk. Első lépésben ezekkel a feltételekkel mi 5 évnél hosszabb 

időszakban nem gondolkodunk, az egyeztetéseknél szintén felmerül ugye minél 

hosszabb időre kötelezzük el magunkat, annál jobb feltételekkel szeretnénk. Tehát ez 

is befolyásolja a tárgyalást, hogy milyen időtartamra kötjük meg ezt a szerződést. Én 

ennyivel szerettem volna kiegészíteni. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Csak egyetlen gondolatom van, itt a Kollár úr is mondta, hogy beszéljünk őszintén. 

Hogyha őszintén beszélünk, akkor kaptunk egy 15 évre szóló szerződést. Most 10 éves 

a szennyvíztelepünk. Ez azt jelenti, hogy jó eséllyel az Európai Unió 

környezetvédelmi irányelveit figyelembe véve 15 év múlva itt körülbelül hasonló 

volumenű fejlesztésre lesz majd szükség. Tehát most tulajdonképpen a DRV azt kéri a 

3 önkormányzattól, hogy adjon 250 millió Ft–ot ahhoz, hogy ő 15 évig ebből a 

profitját megtermelje, aztán utána újra jövünk ezzel a körrel és megint le fogunk ülni 

vagy le fognak ide ülni 15 év múlva, hogy finanszírozzunk egy gazdasági társaság 

bevételi forrásához szükséges dolgot. Tehát most ez a helyzet nagyon dióhéjban, 

nagyon lesarkítva, de én úgy éreztem ebből a szerződésből, hogy most tulajdonképpen 

erről beszélünk, mert a szerződés egy picikét egyoldalú azzal kapcsolatosan, hogy erre 

a 15 évre a DRV a beruházásból tulajdonképpen azt mondta, hogy nem vállal és nem 

vállalhat semmit. Mert ez a tulajdonos feladata. Nekem ennyi gondolatom van. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Köszönöm szépen. Van még kérdés a testület tagjai közül? 

 

Kollár József, DRV képviseletében:  

Az időtartamra akarok rákanyarodni. Igazából régebben 20-25 éves koncessziós 

szerződések köttettek. Ez ma már nem jellemző, ez látható, hiszen sok helyen 

pályázunk illetve adunk be ajánlatokat. Sokkal inkább már ez a 10- 15 éves időtartam 

jellemző, viszont ez egy normál időtávnak minősül. Itt közösen kell gondolkodni 

fejlesztésekben, az üzemeltetőnek javaslatokat kell tennie a fejlesztésekre, adott 

esetben szakmailag közreműködni. Egy egész hosszú távon kell gondolkodni. Ez 

indokolja azt, és ez a szokványos, hogy egy 10-15 éves időtartamra szerződünk 

egymással. Lehet erről tárgyalni, de úgy gondolom, hogy nem ez lenne azért a teljes 

mértékben sarkalatos pont ebben. Ugye a képviselő úr felvetésére már javítottak 

engem is a kollegák, hogy itt csak 75 tehát nem 200 millió Ft-os beruházásról 

beszélünk. Itt arról van szó, hogy mi arra vállalkozunk, hogy az önkormányzati 

vagyont szakszerűen üzemeltessük. Évente adunk az önkormányzatnak arra nézve 

javaslatot, hogy milyen fejlesztéseket kell ezen végrehajtani és a cél, hogy minél 

elégedettebb fogyasztókat eredményezzünk, illetve ne lakjuk le a rendszert, 

elvégezzük a szükséges karbantartásokat. Ez sem mindegy, én ezt az előbb még nem 

említettem, hogy bizonyos szolgáltatók, főleg Baranya megyében azzal is nagyon jól 
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elvannak, hogy a fenntartási és az értékmegőrző munkák között átcsoportosítanak. Ezt 

mi nagyon szigorúan betartjuk, tehát ami fenntartás és főbb különbség, hogy a díjból 

kell fedezni, tehát azt a DRV-nek saját költségén kell elvégezni. Ezt mi elvégezzük, és 

nem azt mondjuk utána az önkormányzatnak, hogy a vízmérőknek a 4 évenkénti 

hitelesítése és cseréje az menjen az eszközhasználati díjból. Nem, azt az 

üzemeltetőnek kell elvégezni a saját költségére. Mi minden ilyet szigorúan elvégzünk 

a beszedett díjból. Fejlesztési javaslatokat adunk, azt pedig az eszközhasználati díjból 

kell elvégezni, ami értéknövelő, azt mi elvégezzük. Ez így egy korrekt üzemeltetői 

magatartás. És ha mind a ketten ebben az együttműködésben megtesszük a magunkét, 

akkor annak nem lehet az az eredménye, hogy 15 év múlva ez a rendszer le van lakva. 

Hiszen akkor vagy az van, hogy mi nem tettünk javaslatokat arra nézve, hogy évről 

évre például ott egy levegőztető elemet kell cserélni, ott tűzcsapokat kell cserélni és 

ezért van lelakva. Vagy azért van lelakva, mert a tulajdonos azt mondta, hogy hát 

lehet, hogy kell, de én nem adok rá pénzt. Tehát nem lehet normális esetben, ha jó az 

együttműködés, lelakni egy rendszert 15 év alatt és azért tartom azt felelőtlen 

üzemeltetői magatartásnak, hogy azt mondjuk, hogy jó, ahhoz, hogy most elnyerjük 

Iváncsát, Besnyőt és Beloianniszt, 150 Ft- os ajánlatot adunk. Nincs értelme, nem 

reális. Aki ezt megteszi, az egy felelőtlen, nem előre látó szolgáltató és gazdálkodó 

szervezet. Profit termelésre az előbb is kitértem, de viszonylag nyitottak vagyunk, és 

hogy ha megállapodunk, akkor úgy is részvényt kell vásárolni az önkormányzatoknak 

a DRV-ben 10.000 Ft összegért. Onnantól részvényesként még inkább áttekinthetővé 

válik az önkormányzatok számára a teljes gazdálkodásunk, azt merem mondani, hogy 

bátran vállalom, hogy nem a profit termelés a fő célunk most jelenleg sem és egyik 

településen sem képződik olyan mértékű profit, vagy profitnak túlzás nevezni, amit 

szégyellnünk kellene, vagy amit nem lehet nyilvánosság elé tárni. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Annyit had kérdezzek meg a Besnyői és Beloianniszi képviselő-testülettől, hogy 

rendelkeznek részvénnyel a DRV vonatkozásában? 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna,polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): 

Nem rendelkeznek. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Közsáég Önkormányzata):  

Ők sem rendelkeznek, ez csak egy adminisztratív lépés. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Iváncsa igen, azért kérdezem.  

 

Kollár József, DRV képviseletében:  

Ez gyakorlatilag egy adminisztratív lépés ahhoz, hogy ki lehessen nevezni egy 

üzemeltetőnek egy szolgáltatói céget. Vízi közműszolgáltatásban ahhoz az kell, hogy 

tulajdonos legyen benne az adott önkormányzat. Ehhez gyakorlatilag egy darab DRV 

részvény már elegendő. Ez 10.000.- Ft névértékű. Ezt a konstrukciót csináltuk a 

közelmúltban 123 önkormányzattal, úgy hogy ez egy viszonylag kipróbált dolog. Azt 
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gondolom, hogy ez pusztán adminisztratív lépés. Nyilván ha már megszületett a 

döntés. 

 

 

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

De azért azt tegyük hozzá- bocsánat-, hogy ha nem vesznek részvényt, akkor el lehet 

felejteni, hogy pályázat nélkül a DRV-vel szerződést kössenek. 

 

Vörösné Weiner Katalin, DRV képviseletében: 

Igen, ez így van. Akkor koncessziós pályázatot kell kiírni. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Bizonyára a DRV most nem azért ül itt, hogy jótékonykodjon három önkormányzattal. 

Tehát most valószínűleg azért ülünk itt és azért beszélünk a DRV részéről, aki egy 

gazdasági társaság és az a célja, hogy a szolgáltatásaiból aztán valamiféle nyereséget is 

realizáljon. Tehát én úgy gondolom, hogy érdeke a DRV Zrt-nek az, hogy mi most 

megállapodjunk és ez a megállapodás a DRV Zrt részéről valószínűleg nem a lakosság 

jó szolgálatára vonatkozik, hanem az anyagi hasznára. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Most jó, de azt gondolom, hogy senki nem dolgozik ingyen, mint ahogy valószínűleg 

te sem, tehát mindenki, aki valamit elvállal az azért teszi, mert valami reális 

elfogadható haszonra számít. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Én csak azt hangsúlyozom, hogy ugye Kollár úr az imént is azt mondta, hogy 15 év 

alatt nem lehet lelakni egy szennyvíztelepet megfelelő üzemeltetéssel. Előző körben 

pedig arról volt szó, hogy itt most nem is lelakás, hanem az Uniós jogszabályok 

változása okán történő rekonstrukcióra van szükség. És ismét hangsúlyozom, hogy az 

Európai Unió környezetvédelmi irányelvei alapján 15 év múlva itt nem tudom, hogy 

milyen szigorú dolgok lesznek, hogy ha úgynevezett tendenciák mennek előre. Tehát 

lehet 15 év múlva is lelakva a szennyvíztelepünk és minden tökéletesen működik, csak 

semmi nem fog megfelelni az adott szabályoknak. Tehát mi most kifizetünk 15 évre 70 

milliót vagy 80 milliót, most nem 200 millióról beszélek. A DRV Zrt ezt üzemelteti 

nagyon szépen, nagyon jól ugye kitermeli ő magának a hasznát, mert ugye senki nem 

dolgozik ingyen és 10- 15 év múlva újra leülünk és az önkormányzatok megint 

adjanak egy kis pénzt ahhoz, hogy aztán még 15 évig egy gazdasági társaság fenn 

tudjon maradni, működtetni tudjon egy szennyvíz telepet. Én még mindig ezt látom, és 

még mindig nem látom a DRV Zrt-től az önkormányzatok felé való elkötelezettségét, 

hogy igen is én ehhez hozzáteszem azt, azért, hogy üzemeltetni tudjam aztán 10 évig. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Na jó, de azt gondolom, hogy ez az egész akkor oldható fel, ha mondjuk, 

önkormányzatok működtetnék, mint saját vagyonukat, akkor ez a helyzet nem áll fönn. 

Vagy amiről beszéltünk, ha az állam átvállalja és ő fogja üzemeltetni vagy ő fogja 

kiadni, meg vagyonként nála lesz akkor ez megint nem áll fenn. Jelenleg ez teljesen 

mindegy, hogy DRV-nek hívják, milyen cégnek hívják. Ez akkor is erről fog szólni, 
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hogy van egy tulajdonos, jelen pillanatban 3 önkormányzat, aki átadja üzemeltetésre, 

az üzemeltető valamilyen haszonnal üzemeltet és világos, hogy azt várja el, hogy a 

tulajdonos pediglen a tulajdonát, mint vagyonnövekedés abba fektessen bele. És nem 

ő.  A világ amióta világ a vállalkozások így működtek.  

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Igen, csak én itt most ennek a két oldalnak a közeledését nem látom. Van a tulajdonos, 

aki 100%-ban valósítsa meg Uniós forrásból vagy más egyéb módon a beruházást és 

van az üzemeltető, aki üzemeltetni szeretné azt, amit az önkormányzat beruházott és 

felújított. Most lehet, hogy ha nem a DRV Zrt. ül itt, hanem mondjuk, a Kis Pista cége 

azt mondja, hogy én a beruházás költségének 50%-át bevállalom azért cserébe, hogy 

üzemeltessem 15 évig ezt a közművet. Tehát nem látom a közeledést, a DRV Zrt. azt 

mondta, hogy ő szeretné üzemeltetni azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat ezt a 

beruházást valósítsa meg. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Ebben tökéletesen egyetértünk, hogy persze hogyha volna egy versenyhelyzet, hogy 

van 2-3 pályázó és az, amit te mondasz, gyakorlatilag azt eredményezhetné, hogy 

valamilyen formában megjelenítené mindenki a saját maga ajánlatában ezeket a 

szempontokat, amiket elmondtál. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata):  

Lehetne verseny. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Mert ugye most ez az egy ajánlatunk van. Jó hosszú. Az imént elhangzott, hogy ugye 

van 400 vállalkozó az országban, az is elhangzott, hogy ugye ebből lesz 30, de akkor 

még mindig van 29 . 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Azért azt tegyük hozzá, hogy az is hozzátartozik az igazsághoz és a valósághoz, hogy 

ez a helyzet biztos, hogy abból a szempontból, amit te elmondtál eléggé nehezen 

kezelhető, hiszen ha abból a szempontból indulunk ki, hogy az a vízbázis és azok a 

kutak, amelyek szolgáltatják ide az ivóvizet, azok gyakorlatilag a DRV kezelésében 

vannak. És ez megint egy furcsa helyzetet szülne, hogy mondjuk egy DRV által 

üzemeltetett vízbázis és kutakból vásárolt vagy más által szolgáltatott víznek a 

kérdésében hogyan is alakulnának az árak, meg miképpen. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Ez tény.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Szóval itt sok minden benne van, amit lehet súlyozni, mérlegelni. Én azt gondolom, 

hogy ha elfogadható mind a 3 képviselő-testület számára ez az ülés arra jó volt, hogy 

egy egyeztetés történt. Egy pár vélemény elhangzott, és fussunk még egy kört vagy 

kettőt ebben a kérdésben, és ha elfogadható a javaslatom, hogy mondjuk a jövő hét 
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folyamán, polgármesteri szinten legyen egy egyeztetés, vagy legyen egy olyan 

elkészítő anyag, amelyet mondjuk 26-án, az egy csütörtöki nap, egy újabb közös 

képviselő-testületi ülésen tudnánk kezelhetővé tenni és vitaanyagként előterjeszteni. 

Június végére kell ugye a szerződésnek megszületnie? 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Most egy kérdést kell föltennünk. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata) 
Egyáltalán hajlandóak-e arra, hogy még további kedvezményeket ajánljanak vagy 

tartják magukat ehhez az állásponthoz? Mert akkor nincs értelme tovább egyeztetni. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

Egyeztetésnek azért van értelme, mert egyrészt ugye a három önkormányzat között 

kell egy részét letisztázni a dolgoknak. És ugye nyilván a DRV-vel szemben az 

egyeztetéshez is kell egyeztetnünk. Mert ugye két dolgot kell tisztázni. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): 
Akkor elindulunk a pályáztatás útján. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

De ahogy elmondtad az arról szólt, hogy előbb nekünk kell egyezségre jutni, hogy a 

tulajdoni arányokba mi lesz a végeredmény, hogy gyakorlatilag ezekkel a dolgokkal is 

tudjunk foglalkozni érdemben. Ameddig ez nincs meg, addig egy végeláthatatlan 

beszélgetés zajlik, de sok értelme nem fog lenni addig. 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata): 
De párhuzamosan mehet a két dolog. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Mehet. Én azért mondtam, hogy javaslatba szeretném hozni, hogy valamikor a jövő 

hét akár kedd, szerda délutánján, ha nektek jó egyeztessünk, készítsünk elő egy 

anyagot, amit egy közös képviselő-testületi ülésen pedig már tényszerűen adatokkal, 

számokkal mindennel meg tudunk vitatni. És azt javasolnám, 26-a az egy csütörtöki 

nap tehát május 26-a, amikor egy újabb közös képviselő-testületi ülésre kerülhetne sor. 

Ha elfogadjátok ugyanitt, és akkor már előkészített anyaggal fogunk itt esetleg 

vitatkozni azokról a kérdésekről, amelyekre vagy sikerült döntést hozni vagy nem és 

utána tudunk újra a DRV-vel érdemben tárgyalni, mert akkor lesz egy kialakult közös 

konszenzus. De ha más a véleményetek, akkor mondjátok. 

 

Papalexisz Kosztasz, polgármester (Beloiannisz Község Önkormányzata): 

Járható út. Elfogadható teljesen ez. Az időből ne fussunk ki, az a lényeg. Törekedjünk 

arra, hogy 26-án ki tudjuk alakítani a közös álláspontot. 
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dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Azért engem érdekelne, hogy a DRV-nek mi a véleménye, hogy hajlandó-e valamit 

engedni az álláspontjából. 

 

Talabér Tibor, DRV képviseletében: 

Én csak egy valamit szeretnék mondani. Képviselő úrnak a kérdésére későn reagálva, 

hogy egy másik vállalkozó, most a cégen kívüli vállalkozók mit tudnak elérni. Azért 

azt lehet mondani, hogy a cégünk a DRV Zrt. az Iváncsai szennyvíztelepen, mint 

üzemeltetés fenntartó, olyanokat teszünk meg, amit nem sokan. Például mi a saját 

készletünkből hozzuk a szivattyúkat. Tehát például ha elhozzuk a szivattyúkat, tudjuk 

milyen értékű szivattyúk, milyen javítások vannak rajta, és mi a saját központi 

raktárunkból hozzuk ide. Mert tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak. Egy ilyen kis 

vállalkozó, aki mondjuk  egy települést  vagy 3 településnek az üzemeltetését 

elvállalná, nem hiszem hogy rendelkezik olyan  szivattyú állománnyal mint például 

mi, hogy 1,5-3 millió Ft- os szivattyúkat ide tudunk  hozni bármikor, idetelepítjük, 

vagy ha bármi helyzet van, saját készletből azonnal megoldjuk. Itt arra is pontosan 

látni dolgokat, hogy egy ekkora cég, aki mögött ilyen háttér van, az bármilyen hiba 

estén ott  van. Amit mondott a képviselő úr, hogy a határérték további szigorítása az 

Európai Unióban elvileg el fog jönni, az elképzelhető, de ilyen mértékű szigorítás már 

nem lehetséges. Lassan a szennyvíz vonatkozásában olyan szigorú szabályok lépnek  

be, mint  az ivóvíznél. Nem biztos, hogy az a megoldás, hogy olcsóbb cégeket  bíznak 

meg és nincs mögöttük az a háttér mint mögöttünk. És azt hiszem a cégek és a DRV a 

versenylistán olyan dolgokat vállaltunk be, ami nem mindig a mi problémánk volt.  

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna,polgármester asszony (Besnyő Község Önkormányzat 

Itt azért vitatkozom. 

 

Talabér Tibor, DRV képviseletében: 

Igen ebben volt vita, de azért volt, amikor ott mi is reagáltunk a dolgokra, amikor a 

kétséges pont például kivitelezési pont. Tehát én azt mondom, hogy amit a Kollár úr is 

mondott, hogy át kell azért gondolni, hogy ki kivel, biztos, hogy az elvárásoknak meg 

tudjon felelni. Köszönöm szépen. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Köszönjük szépen.  

 

Petkes András,képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Nekem lehetne egy kérdésem? Szippantott szennyvízzel kapcsolatban. Ha jól tudom, 

akkor - mindjárt előveszem a papírokat - akkor az Iváncsai szennyvíz telepen nincsen 

fogadási hely, ez az egyik. A másik pedig, hogy mekkora esélye van per pillanat 

annak, ha most azt mondanák a három faluban, hogy mondjuk 50 házra mind a három 

településen rákötnének a hálózatra, akkor elbírná-e a szennyvíztisztító.  

 

Talabér Tibor DRV képviseletében:  

Tehát a telepnek a műszaki állapota olyan, hogy lényegében nem fogadhatunk be 

szippantott szennyvizet, a határértékeket így is túllépjük, habár a szennyvíztelepek 

között az iváncsai a legjobb.  
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Petkes András, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Azért tettem föl ezt a kérdést, hogy sokan vagyunk itt, mi január előtt beszélgettünk 

ilyen szinten a testületi ülésen. Az én számomra akkor megint az jött le és egyet tudok 

érteni azért egy kicsit a Balázzsal, hogy valószínű, hogy annak idején amikor ezt 

megtervezték és megépítették, alul lett finanszírozva. Tehát nem számoltak ki jól 

minden dolgot ahhoz, hogy esetleg fejlődnek a falvak, rá fognak többen kötni. 

Különböző dolgokat el kell, hogy viseljen az a szennyvíztelep, attól, hogy 

beszélhetünk akár még Uniós jogszabályról vagy bármilyen jogszabályról. Teljesen 

mindegy, tehát én ezt látom belőle, hogy igazából akkor, amikor ez az egész rendszer 

megépült, akkor ez egy kicsit alul lett finanszírozva. 

 

Talabér Tibor, DRV képviseletében: 

A szennyvíztelep egy kicsit túl van terhelve, de itt nem az a fontos. 

 

Petkes András, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Én arról beszélek, hogy ha most nem tudom konkrétan megmondani neked, de 

Besnyőn akárhány bekötésből nem üzemel mondjuk 80 darab. Gondolom Iváncsán is 

van körülbelül ugyanennyi, Beloianniszban szintén nagy az esély. Na, most erre mind 

rákötnének, valamilyen oknál fogva akkor tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy 

lehúzhatjuk a rolót a szennyvíztelepre, mert nem tudja befogadni az egészet. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Arról nem is beszélve, zárójelben megjegyezve, hogy a DRV-nek most van 

szennyvízrákötési akciója. 

 

Talabér Tibor, DRV képviseletében: 

Igen. 

 

Vörösné Weiner Viktória, DRV képviseltében: 

Nem értem ezt a kérdést. 

 

Papalexisz Kosztasz: Nem hiszem, hogy a minőséggel van gond egyébként, hanem a 

kapacitással. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

De nem hiszem, hogy a kapacitással gond lenne, abban az értelemben, hogy annak 

idején amikor… Kérem, hogy tartsuk be a rendet. Ne legyen ilyen zsibvásár. Évi akkor 

parancsolj, tiéd a szó. 

 

Mátyási Sándorné, képviselő (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Szerintem az úr nem értette a választ. A szippantott szennyvízre nem a válasz, a 

másikra pedig igen a válasz. Ennyi. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Világos, tehát ezt akartam mondani, hogy… 
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Petkes András, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata) 

Bocsánat csak én ezt azért forszírozom, mert ugye nagyon sokan nincsenek rákötve. És 

tulajdonképpen irtózatos áron még el kell hordani Ercsibe. 

 

Vörösné Weiner Katalin, DRV képviseletében: 

Tehát most éppen ezért, hogy támogassa a cégünk is a rákötéseket, ezért felajánlottuk 

az akciót, ugye ami június 30-ig tart. Az akció lényege, hogy a DRV nem kér pénzt az 

átvétel kapcsán. De az önkormányzat mindenkit kiértesített erről levélben. 

 

Petkes András, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Tudjuk tehát ezzel nincsen probléma. 

 

Vörösné Weiner Katalin, DRV képviseletében: 

Beloiannisz nem járult hozzá, de Besnyővel megkötöttük ezt a megállapodást. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Én úgy gondolom, hogy ez a probléma, az, hogy most a szippantott szennyvíznek a 

vonatkozásában mire képes a telep, az hogy maga a telepnek a fogadóképessége meg a 

kapacitása milyen az szerintem megint egy más kérdés. És azzal nincs semmi 

probléma. Rá kell kötni. 

 

Petkes András, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Teljesen igazad van Feri csak az a kérdés, amit elmondtam, biztos, hogy Iváncsán is 

nagyon sokan vannak, akik nincsenek rákötve. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Egyre kevesebben vannak. 

 

Petkes András, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Még eddig nem vettétek észre, hogy esetleg a telekhatárnál engedik ki. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

De éveken át gond volt nekünk is és egyre többen rákötnek. 

 

Petkes András, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Tehát ez végül is mindenkit érint valamilyen szinten. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

András az önkormányzatoknak is azt gondolom az a célja, hogy minél többen 

rákössenek és használják a csatornarendszert és nem az, hogy szippantott szennyvízzel 

látogassák a telepet. Úgy is előbb utóbb akkor meg ki kell vetni környezetterhelési 

díjat. 

 

Petkes András, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Így is ki van vetve. 

 

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

 

 

 

dr. Kapitány Csilla, jegyző (Iváncsa Község Önkormányzata): Attila mondani 

szeretne valamit. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Attila? 

  

Szokoli Attila, alpolgármester (Iváncsa Község Önkormányzata):  

Bocsánat. Nincsen nagy baj itt a DRV-vel. Tehát, hogy akceptáljuk azokat a dolgokat, 

amik itt történtek. Elismerhető. Nyilván vannak kisebb nagyobb kis bökkenők, hiszen 

ez minden egyes területen előfordul. Viszont minden működő rendszerben legalább 

5% mozgástér van. Hát most az ajánlatban ezt az 5% mozgásteret mi nem igazán 

érzékeljük. Ezt majd bizonyára fogjuk érzékelni a következő összejövetelünk 

alkalmával. És akkor hát én erre kérem a jelenlévő képviselőket. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Köszönjük szépen. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata): 

Én a polgármester úr illetve az üzemvezető szavaira szeretnék reagálni. Ugye 

polgármester úr azt mondja, hogy érdekes helyzet lenne, hogy nem a DRV tisztítaná a 

szennyvizet, nem ő lenne az üzemeltető. Illetve az üzemvezető úr pedig elmondta, 

hogy fontos a nagy cég biztonsága. Ez mind szép és jó viszont ebből meg én azt 

olvasom ki, hogy ha a DRV Zrt. most ide áll egy 1000Ft/köbméteres árajánlattal akkor 

legyen a DRV Zrt., mert ő szolgáltatja az ivóvizet. Lehet, hogy érdekes helyzet lehet, 

hogy tényleg nem jó helyzet, én ezt nem mondtam, hogy jó helyzet lenne, hogy ha az 

ivóvizet meg a szennyvizet más -más szolgáltatná. Viszont ettől függetlenül nem kell 

azzal a lehetőséggel visszaélni, vagy azzal a helyzettel visszaélni, hogy egyedül a 

DRV Zrt. van, övé az ivóvíz akkor a szennyvíz is. És igazából mond egy álláspontot és 

ettől az álláspontjától nem tud, vagy nem akar vagy nincs értelme elrugaszkodni. Mert 

akármennyit beszélünk akármennyi képviselő-testületi ülésen mi, mert előbb-utóbb az 

lesz, hogy itt a szerződés és alá kell írni. Tehát én azért mondom, hogy a piacon 

verseny van egyre inkább, valamit ebből kellene látnunk, hogy az önkormányzatok 

érezzék ennek a versenynek az eredményét. Mert tényleg itt most van egy ajánlat, a 

DRV Zrt. mondott valamit. Elmondta, hogy ő fejlesztésbe nem akar beleszállni 

semmilyen mértékben, viszont szeretné 15 évig üzemeltetni. Tehát én úgy gondolom 

itt elhangzott egy ilyen 5%-os difi, szerintem inkább átgondolni kellene ezt az 

együttműködést, én inkább úgy látom.  

 

Szokoli Attila, alpolgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Szerintem értették a célzást. 

 

Dr. Horváth István, képviselő (Beloiannisz Község Önkormányzata) 

És az 5%-ot mire értetted? 
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Szokoli Attila: 

Minden egyes működő rendszerre. Csak úgy általában beszéltem. 

 

Dr. Horváth István, képviselő (Beloiannisz Község Önkormányzata) 

Mert a 75 millió 5 %-a nem túl sok. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata): 

Kollár úr? 

 

Kollár József, DRV képviseletében: 

A szennyvíz ajánlatunk az 279 Ft-os üzemeltetési díjat jelent köbméterenként. 

Pontosan 5,4 %-os csökkenést jelent egyébként az eddigi díjhoz képest. Ha már 

vesszük ehhez azt, hogy 2012-ben nyilvánvalóan valószínűleg nem áll meg az infláció 

és nem számolhatunk plusz 5%-kal, ugye ez még pluszban rárakódik, hiszen azt is 

vállaltuk, hogy 2012-ben sem emelünk díjat. Tehát ez a fajta 5% úgy gondolom benne 

volt ebben az ajánlatban, amit képviselő úr felvetett. Azt szokták mondani, hogy 

bizonyos szempontból hálás világban élünk, mert az információ olyan szabadon 

áramlik most már, hogy az internetre fölmenve egy órán belül szerintem 30 cégnek 

vagy 50 cégnek az üzemeltetési díjait össze lehet gyűjteni, és össze lehet vetni. Tehát 

az, amit képviselő úr említett, hogy kvázi egyfajta monopol helyzetből mi most 

inkorrekt vízdíjat próbálunk elfogadtatni, ezt a legnagyobb tiszteletem mellett is vissza 

kell, hogy utasítsam. 

 

Sólyom Balázs, képviselő (Besnyő Község Önkormányzata) 

Én nem a díjról beszéltem. Én az együttműködés mikéntjéről beszéltem, tehát ahogy 

én mondtam, a díjakkal itt most semmi probléma. 

 

Kollár József, DRV képviseletében: 

Jelen helyzetben van egy együttműködés, amiben mint minden tartós házasságban is 

egyébként biztos vannak adott esetben hullámvölgyek. Megsüllyedt aszfalt és így 

tovább. De talán igazából a problémát a vízfertőzés jelenti és sorolhatnám, amiket 

igazából nagy problémának lehet minősíteni ebben a szolgáltatásban. Talán ilyenek 

nem voltak és nem mondom, hogy ezeket a kisebb problémákat meg a nagyobbat nem 

lehetne megoldani. Ebben a helyzetben mit tud tenni az üzemeltető? Megnézi azt, 

hogy én ezt a települést mennyire tudom normálisan üzemeltetni. Úgy, hogy nem 

lakom le, úgy hogy abba még belefér a tűzcsap csere, belefér a vízmérő csere és így 

tovább, és adok egy korrekt árajánlatot. Kihasználva azt a képviselő úr által említett 

kis lehetőséget is még és kedvezőbb díjat adni mint mondjuk az előző díj volt. Mi ezt 

megtettük, tehát én úgy gondolom, hogy egy normális, korrekt ajánlatot adtunk. 

Kollegám amit mondott én azért csak kihangsúlyoznám, még egyszer. A nagy 

szolgáltató biztonsága az biztos, hogy nem elhanyagolható körülmény. Tehát a 

vízszolgáltatás az egy olyan csendes dolog, amivel ha nincs gond, akkor kvázi 

észrevehetetlen, ha van egy vízfertőzés mint annak idején Miskolcon, akkor viszont 

megbetegedett 3000 ember. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg ahhoz az kell, hogy 

mondjam, hogy  nem a 10 fős Kft.-k nyújtanak megfelelő garanciát. Vagy ha történik 

egy útban egy bélés csőtörés mondjuk, akkor a DRV, mint ahogy volt ilyen a 
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működési területünkön, akkor odaáll és három hónapon át biztosítja tartálykocsiból a 

vizet, ha kell. Ez garantálja azt, hogy egy nagy cég megfelelő eszközparkkal és 

megfelelő gazdasági háttérrel áll a szolgáltatás mögött. Nem fog attól becsődölni, hogy 

mondjuk három hónapig valahol ideiglenes vízellátást kell biztosítani. Ezek mellett én 

nem mennék el, tehát azért ezek fontos dolgok és még szintén képviselő úr által 

felvetettekre reagálva, hogy minden gazdasági társaságnak alapvető mozgatórugója a 

profit. Ez igaz. Ugye van az egyik szélsőség, az a teljesen tisztán verseny szférában 

versenyző tiszta profilú gazdaságú társaság, a másik meg mondjuk, mint egy 

önkormányzat, amelyik az ügyfélnek gyakorlatilag azt a szolgáltatást nyújtja, hogy az 

ügyeit intézi és nem profit orientált. Valahol a cég én azt gondolom, hogy a kettő közt 

van és inkább a nonprofit szféra fele mozdult el láthatóan az elmúlt években. Ha 

megnézzük most a DRV-nek a stratégiáját, az első számú célkitűzés az a biztonságos 

szolgáltatás. A második az ügyfél elégedettség és ez nagyon jól jellemzi nem csak a mi 

célkitűzéseinket, de a kormányzati célkitűzéseket is jelenleg. Tehát a közszolgáltató ne 

profitot hajkurásszon, hanem közszolgáltasson. Egy normális, nem veszteséges 

üzemeltetéssel, ez ugye hangsúlyozandó, hogy az elvárás nyilván az, hogy ne legyen 

veszteséges és hatékony legyen. Én 2005-ben jöttem a céghez, akkor voltunk 2400-an, 

most vagyunk 1600-an. 800 ember ment el a cégtől, miközben ugyanazt a feladatot 

ellátjuk. Gyakorlatilag ugyanazon a működési területen. Tehát még csak azt se lehet 

mondani, hogy ezáltal elkényelmesedett ez a szolgáltató. Mert ha ezt megtettük volna, 

akkor mostanra már bőven több 100 milliós veszteségbe csúszott volna át a cég. Én azt 

gondolom, hogy a mi fő küldetésünk egy normális, minimális nyereséggel való 

biztonságos szolgáltatás. Ezt így kell valahogy gondolni és még a szándékokat illetve 

az irányokat azért nagyon szépen mutatja az is, ahogy megindult a magántőkének a 

kiszorítása ebből az iparágból. Nem akarok sajtócikkeket idézni. Nyilván vannak rá 

békésebb hol kevésbé békésebb példák, de az látszik, hogy a magántőke, én le merem 

fogadni, hogy profitorientált. Kaposváron már megtörtént az átrendeződés és a 

fővárosban már tárgyalják, tehát nagyon szépen látszik, hogy ebből az iparágból ezt a 

fajta profitorientációt ki akarják szorítani. Amivel egyébként egyet is lehet érteni 

valamilyen szinten.  

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata) 

Köszönöm szépen. Polgármester asszony? 

 

Gémesiné Fejes Zsuzsanna, polgármester asszony (Besnyő Község 

Önkormányzata) 

Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a biztonságos szolgáltatást azt 

megerősíthetjük, tehát igazából a DRV szolgáltatásaival gond nincs az utaktól 

eltekintve, de azon is dolgozunk Tiborral, tehát erre nincs panasz. Ezt azért ismerjük 

el. De most itt döntenünk kell méghozzá pénzről, úgyhogy kérem, hogy gondolják át 

az ajánlatot. 

 

Kollár József DRV képviseletében.:  
Hogyne. 

 

Szabó Ferenc, polgármester (Iváncsa Község Önkormányzata) 
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Kérdezi a testületeket, hogy kérdése, véleménye, hozzáfűznivalója van-e valakinek. 

Ha nincs, akkor köszönöm szépen a részvételt és az együttes testületi ülést ezennel 

bezárom azzal, hogy előreláthatólag május 26-án egy újabb közös testületi ülésen 

találkozunk. 

 

k.m.f. 

 

Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

 

……………………………….  …………………………………… 

Szabó Ferenc            dr. Kapitány Csilla 

                       polgármester             jegyző 

 

 ……………………………….  ……………………………………... 

                          Tatár Szilvia                                         Szokoli Attila 
                         jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő  

 

 

 

Besnyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

 

……………………………….  …………………………………… 

               Gémesiné Fejes Zsuzsanna                           dr. Bugyi Katalin 

                       polgármester             jegyző 

 

 ……………………………….  ……………………………………... 

                       Andrási József                             Nagyné Farcalasz Vasziliki 
                         jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő  

 

 

 

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

 

……………………………….  …………………………………… 

Papalexisz Kosztasz        Kóródi-Juhász Zsolt 

                       polgármester             jegyző 

 

 ……………………………….  ……………………………………... 

                     Márkusz Tamás                               Prekop László Kosztasz 
                         jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő  

 


