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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Települési KEOP Csatornázást
Vizsgáló Ideiglenes Bizottságának 2020. január 15-én, 10.00 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Helye: Tárnoki Polgármesteri Hivatal (Tárnok, Dózsa György út 150-152.)

Jelen vannak a bizottság tagjai közül:
Simonné Kovács Szilvia
Takács Klára
Hegedűs Márta
Dr. Mihályiné Opéczi Mária
Tibenszky Tibor

Később érkezett:

-

Távol maradt:

-

Jelen vannak:

Dr. Lukács László
dr. Jenei-Kiss Gergely
Pajter-Szivák Zsuzsa

Vendégek:

-

bizottság elnöke
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

polgármester
jegyző
jegyzőkönyvvezető
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Simonné Kovács Szilvia: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel
határozatképes. Javasolja, hogy először döntsenek a jegyzőkönyv hitelesítőjéről, Takács
Klárát javasolja.
Az elnök szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét, és a napirendet.
(Határozathozatalkor 5 bizottsági tag van jelen.)

Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítő / napirend
1/ 2020.(I. 15.) TKCSVIB

HATÁROZAT:

Nagyközség Önkormányzatának Települési KEOP
Csatornázást Vizsgáló Ideiglenes Bizottsága úgy dönt, hogy
a.) az ülésről készült jegyzőkönyvet Takács Kára hitelesíti.
b.) az alábbiak szerint fogadja el napirendjét:
Tárnok

NAPIREND
1.) A bizottság feladatainak áttekintése
Előterjesztő: Simonné Kovács Szilvia elnök
(5 igen szavazattal)

elfogadva

1.) A bizottság feladatainak áttekintése
Előterjesztő: Simonné Kovács Szilvia elnök
Simonné Kovács Szilvia: elmondja, hogy a bizottság a KEOP 1.2.0/2F-2009-0001 Az Érd és
Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási beruházást vizsgálja. A bizottság célja a
tárnoki lakosok érdekeltségi hozzájárulása összegének vizsgálata, hogy miért 255.000 Ft és
mire lett felhasználva. Vizsgálat célja, annak megállapítása, hogy mennyi jár vissza a
lakosságnak.
Átadja a szót Dr. Mihályiné Opéczi Máriának, megköszöni, hogy az általa összegyűjtött
információkat megosztja a bizottsággal, aki több éven keresztül pénzt és időt fektetett ebbe.
Mihályiné Opéczi Mária: úgy gondolja, hogy kellene egy áttekintés, hogy honnan indultak és
hova szeretnének megérkezni. Először is szeretné eloszlatni azt a tévhitet, hogy Tárnok
nagyközség 100 %-os csatornázása az előző testület fejéből pattant ki. Elmondja, hogy ez az
elképzelés átível két másik polgármester tevékenységén. Rozbora Andor idejében indult el a
terv. Akkor még nem voltak Uniós pályázatok, állami támogatással az akkori ingatlanok
majdnem 50 %-a be lett csatornázva és további gerincvezetékek kiépítésére is sor került. A
következő polgármester idejében is az volt a cél, hogy a teljes település csatornázva legyen.
Ezért a Gergely István féle testület belépett egy Budapest központú projektbe, ez a projekt a
csepeli szennyvíztisztító bővítésére jött volna létre, melyre be is nyújtották az Uniós
pályázatot. Elkezdődtek a tervezések, amikor ismét polgármester váltás volt. Hozzáteszi, hogy
az új testület Érddel és Diósdal összefogva úgy döntött, hogy kiszállnak ebből a projektből és
önállóan alakítanak társulást, mely közösen ad be az Unió felé pályázatot. A szervezeti
felépítése úgy néz ki, hogy a három polgármester összefogásával megalakítják az Érd és
Térsége Víziközmű Társulást, néhány hónappal később pedig minden településen megalakul a
saját társulata. A Társulás létrehoz egy munkaszervezetet mely később gesztorálni fogja a
programot, ő fogja beadni a pályázatot, kiírni a közbeszerzéseket és a végén ő fogja lezárni a
projektet. Tárnokon is meg kell alakítani a társulatot, ezért 2008 áprilisában összehívták az
érintett lakosságot és a polgármester bejelentette, hogy az önkormányzat és szervezést
3

előkészítő bizottság a lakossági érdekeltségi hozzájárulást 255.000 Ft/ bekötésben határozza
meg. Ezt azért szeretné kihangsúlyozni, mert annak kalkulálását, hogy hogyan lett
meghatározva az összeg, senki sem hajlandó magára vállalni, csak arra van utalás, hogy
milyen tényezőket vettek figyelembe. Elmondja továbbá, hogy először a bekötések számát
1239-ben határozták meg, de később a kivitelezővel kötött szerződésben 1738 bekötés
szerepel.
Takács Klára: kérdezi, hogy a lakossági hozzájárulás ennek arányában csökkentve lett-e.
Mihályiné Opéczi Mária: válasza, hogy nem, a lakossági hozzájárulás végig 255.000 Ft volt.
Elmondja még, hogy a lakosságot küldöttek képviselik a társulatban, a szabályok szerint 17
küldöttet kellett volna a lakosságnak küldeni, de véleménye szerint, vannak olyan érintettek,
akik nem is tudják, hogy őket küldöttek képviselték a társulatban. Hozzáteszi, hogy volt olyan
küldött, aki lemondott, de a társulat továbbra is úgy tartotta nyilván, mint aktív küldöttet. Meg
kell vizsgálniuk, hogy törvényes volt-e a működés. Továbbá meg kell vizsgálniuk, hogy az
önkormányzat megtámogatta a társulatot elég tekintélyes összeggel, 2013-ban a társulat
akkori elnöke el is számolt a támogatással a testület felé. Elmondja, hogy 3 millió Ft-tal
támogatta meg az önkormányzat a lakossági számlanyitásokat. A működési költségre
megszavaztak 17 millió Ft-ot és mivel a lakossági pénzek csak később kezdtek befolyni, ezért
tervezték, hogy 300 millió Ft körüli hitelt vesz fel majd a társulat és ennek a kamatait is
átvállalta a társulat. Erre 100 millió Ft-ot különített el a testület, de ezt sosem kapta meg a
társulat, a kötvény pénzből fizette ki végül az önkormányzat.
Elmondja, hogy készített egy oszlopdiagramot az önerő kötelezettségről és a támogatási
összegek változásáról, kiosztja a bizottság tagjainak, és ismerteti annak tartalmát. Ez alapján
Tárnok kapott egy 2,8 milliárdos vagyont, melyet az EU és a Magyar Állam finanszírozott,
kérdezi, hogy akkor hova tűnt a lakossági befizetés, a bizottság feladata ennek kiderítése.
Takács Klára: kérdezi, hogy van-e róla információ, hogy a KEOP pályázat elszámolás mikor
és hogyan történt meg.
Mihályiné Opéczi Mária: válasza, hogy nincs róla információja, a projektmenedzsmenttől ki
lehet kérni.
Simonné Kovács Szilvia: megköszöni a tájékoztatást.
Dr. Lukács László polgármester: megköszöni az összefoglalót. Azt kéri a bizottságtól, hogy
szorítkozzanak a dokumentumokra, tényekre.
Tibenszky Tibor: elmondja, hogy 2008-ban volt egy lakossági megkeresést már akkor sokallta
a 255.000 Ft-ot, de sosem kapott pontos kalkulációt, hogy miért ennyi.
Simonné Kovács Szilvia: javasolja, hogy február elején üljön össze ismét a bizottság, a
délutáni órákban, hogy a lakosság is meg tudjon jelenni.
Dr. Jenei-Kiss Gergely: elmondja, hogy a bizottság az önkormányzat szerepét vizsgálja.
Hozzáteszi, hogy ő maga nem fog védeni semmilyen álláspontot, adatokat fog adni, ahogy
eddig is. Ha szüksége van a bizottságnak adatra a hivataltól, ha van arra vonatkozó adat,
akkor ki fogják adni.
Hegedűs Márta: javasolja, hogy nem csak a dokumentumokat kellene megvizsgálni, hanem a
társulat korábbi vezetőit, valamint az előző polgármestert is meg kellene hallgatni.
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Simonné Kovács Szilvia: javasolja, hogy a következő bizottsági ülésen vizsgálják meg, hogy
a 255.000 Ft-os lakossági befizetés mi alapján lett meghatározva és kik határozták meg.
Javasolja, továbbá, hogy vizsgálják meg az együttműködési megállapodást. Hozzáteszi, hogy
kiosztott diagramomon látszik, hogy a csatorna program finanszírozási szerkezete menet
közben többször is változott, ez alapján változtatni kellett volna a lakosság hozzájárulás
mértékén, vizsgálni szükséges hogy ez miért nem történt meg. Javasolja, hogy a következő
bizottsági ülésig ezeket vizsgálja meg a testület.
Dr. Lukács László polgármester: elmondja, hogy ha menet közben változtatnak a lakossági
hozzájárulás mértékén az problémát okozott volna. Úgy gondolja az utolsó kérdésre meg van
a válasz, azért nem látszik a változás, mert csak a lezárásnál derül ki, mennyit kell
visszafizetni.
Simonné Kovács Szilvia: javasolja, hogy azt vizsgálják meg, hogy lezáráskor miért nem lett
módosítva. Kéri, hogy döntsenek a javaslatról.
Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság tagjai egyetértenek.

A további napirendi pont nincs, így az elnök megköszöni a munkát és az ülést bezárja.

Kmf.

Simonné Kovács Szilvia
elnök

Takács Klára
jegyzőkönyv hitelesítő
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