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Jegyzőkönyv 
 
Készült: A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 11-án 17:00 órakor tartott rendkívüli 

nyílt üléséről. 

 

Jelen voltak:              Szabó Tibor polgármester,  

                                    Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő, 

                                    Piti János képviselő,                         

                            Pöszmet Zsolt képviselő,                                     

                                    Tóth Péter alpolgármester. 

                        

  A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül: 

                                    

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető, 

 

Szabó Tibor polgármester üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésre felkérte Berkeczné Csák Andreát. Ismertette a 

napirendi pontokat. Az első napirendi pont az Ivóvíz Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása, a 

második a Szennyvíz Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása. Megkérdezte van-e valakinek más 

javaslata? Mivel nem volt, kérte a képviselőket, ha egyetértenek a napirendi pontokkal, 

kézfeltartással jelezzék.   A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

125/2019. (XI. 11.)  
Tárgy: Napirend elfogadása. 

 

 

Határozat 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint fogadta el:    

                        

       

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ Ivóvíz Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 

2./ Szennyvíz Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 

  

 

    

1. NAPIRENDI PONT 

 

IVÓVÍZ GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSA 

 

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az Alföldvíz Zrt. által megküldött gördülő 

fejlesztési tervről kell döntenie a képviselő-testületnek. Konkrétan arról, hogy a testület 

felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét tartalmazó meghatalmazás és a 

véleményező nyilatkozat aláírásával.  (1. sz. melléklet) Elmondta, hogy a felújításokat és 
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pótlásokat tartalmazó táblázatba az Alföldvíz Zrt. tizenöt évre előre leírta, hogy milyen 

pótlásokat és felújításokat szeretne végrehajtani. A forrást megnevezte, ez a használati díj, 

melyet az Alföldvíz Zrt. fizet az önkormányzatnak a rendszerhasználatért. A rendszer az 

önkormányzat tulajdonában van. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése? 

 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzatnak ez nem kerül 

pénzbe? 

 

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta, hogy elméletileg nem.  Elmondta, hogy az ivóvíz díj 

meghatározás állami kézben van. Az Alföldvíz Zrt. szolgáltatást nyújt ezért a díjért és 

rendszerhasználati díjat fizet az önkormányzatnak. A tervben szereplő pótlások fedezete a 

használati díj.  

 

Tóth Péter képviselő megjegyezte, hogy 15 éves időtartamra szól a terv.  

 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, ha egyetértenek a határozati javaslattal, 

kézfeltartással jelezzék. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  

 

126/2019. (XI. 11.)  

 

Tárgy: Ivóvíz Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 

 

Határozat 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2034 időszakra 

vonatkozó Ivóvíz Gördülő Fejlesztési Tervet az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti 

meghatalmazás és véleményező nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: Szabó Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, dr. Sztantics Csaba jegyző, Márton 

Rozália gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita polgármesteri kabinet munkatárs, 

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

 

SZENNYVÍZ GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSA 

 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy ez pont ugyan az, mit az ivóvíz, csak ennél más 

tételek szerepelnek. (2. sz. melléklet) Itt is a használati díj a fedezete a felújításoknak, 

pótlásoknak. Ismertette a határozati javaslatot. Kérte, aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze.   

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.  
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127/2019. (XI. 11.)  

 

Tárgy: Szennyvíz Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 

 

Határozat 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2034 időszakra 

vonatkozó szennyvíz Gördülő Fejlesztési Tervet az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti 

meghatalmazás és véleményező nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: Szabó Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatot kapja: Szabó Tibor polgármester, dr. Sztantics Csaba jegyző, Márton 

Rozália gazdálkodási osztályvezető, Huszka Anita polgármesteri kabinet munkatárs, 

 

 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése? Mivel nem volt, 

megköszönte a részvételt az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

                  Szabó Tibor                                                     Berkeczné Csák Andrea 

                  polgármester                                                igazgatási osztályvezető  

               

 

 

 

                          

   


