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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 23-án tartott 

együttes üléséről. 

Jelen vannak:   Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Jánvári Andrásné  

  polgármester, 3 települési képviselő. 

 Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Szalatnyainé  

 Zsigmond Éva polgármester, 1 települési képviselő 

   Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Orgoványi László                        

                           polgármester, 4 települési képviselő.  

  Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Szavlik Zoltán                        

                           polgármester 

Nógrádkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Gyurek 

László polgármester, 3 települési képviselő   

  Nógrádsáp Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Pintér Bertalan                        

                           polgármester, 2 települési képviselő 

  Szécsénke Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Hajzsel Miklós                        

                           polgármester, 3 települési képviselő 

Távol: Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Bódi Antal, Kertész Gábor,  

Nándori Márton képviselők,   

Becske Önkormányzat Képviselő-testületéből Janek János, Laczkó Ervin István, Tóth 

József képviselők.  

Legénd Önkormányzat Képviselő-testületéből Antal András Péter, Bíró Anikó Éva, 

Juhász Gergő András, Mezei Csilla képviselők 

Nógrádkövesd Önkormányzat Képviselő-testületéből Lisányi László képviselők 

Nógrádsáp Önkormányzat Képviselő-testületéből Grenácsné Uhlár Erzsébet, Szabó 

László képviselők 

Szécsénke Önkormányzat Képviselő-testületéből Nagy Sándor képviselők 

 

Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere megállapítja, hogy a berceli Képviselő-

testület tagjai közül 4 fő jelen van, a testület határozatképes. A képviselő-testület tagjainak 

száma 7 fő. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva Becske község polgármestere megállapítja, hogy a becskei 

Képviselő-testület tagjai közül 2 fő jelen van, a testület nem határozatképes. A képviselő-

testület tagjainak száma 5 fő.  

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy az ülésen a galgagutai Képviselő-testület minden tagja jelen van, a testület 

határozatképes. A képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. 

Szavlik Zoltán Legénd község polgármestere megállapítja, hogy a legéndi Képviselő-

testület tagjai közül 1 fő jelen van, a testület nem határozatképes. A képviselő-testület 

tagjainak száma 5 fő.  

Gyurek László Nógrádkövesd község polgármestere megállapítja, hogy a nógrádkövesdi 

Képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, a testület határozatképes. A képviselő-testület 

tagjainak száma 5 fő.  



Pintér Bertalan Nógrádsáp község polgármestere megállapítja, hogy a nógrádsápi 

Képviselő-testület tagjai közül 3 fő jelen van, a testület határozatképes. A képviselő-testület 

tagjainak száma 5 fő.  

Hajzsel Miklós Szécsénke község polgármestere megállapítja, hogy a szécsénkei 

Képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van, a testület határozatképes. A képviselő-testület 

tagjainak száma 5 fő. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere az ülést megnyitja. Javasolja, hogy az 

együttes ülésen a meghívóban feltüntetett napirend kerüljön megtárgyalásra, kéri, hogy a nem 

határozatképes, illetve most dönteni nem tudó testületek soron kívül, legkésőbb 2012. július 

26-ig hozzanak döntést a napirendben szereplő pályázat benyújtásáról: 

N A P I R E N D :  

1. A Közösen üzemeltetett galgagutai Szennyvíztelep „Szennyvíztisztító és rendszere” 

rekonstrukciós pályázatának megtárgyalása. 

2. Egyebek.  

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

Bercel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

Nógrádkövesd Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

Nógrádsáp Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

Szécsénke Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

 

1. A Közösen üzemeltetett galgagutai Szennyvíztelep „Szennyvíztisztító és rendszere” 

rekonstrukciós pályázatának megtárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere elmondja, hogy a pályázattal 

kapcsolatban korábban már történt két egyeztető tárgyalás, melyen az érintett polgármesterek, 

Vogel Csaba DMRV Zrt. volt vezérigazgató és a pályázatíró képviseletében Cziprisz Brigitta 

Úrhölgy vettek részt, majd ismerteti az ott elhangzottakat.  Ezt követően felkéri a megjelent 

Cziprisz Brigitta Úrhölgyet és Vogel Csaba Urat, hogy ismertessék a testületek megjelent 

tagjainak a pályázati kiírás elemeit, illetve a szennyvíztelep jelenleg fennálló problémáit. Kéri 

a képviselőket, a tájékoztatást követően mondják el véleményüket, javaslataikat.   

Cziprisz Brigitta: Ahogyan Orgoványi László polgármester már elmondta, volt már két 

konzultáció a polgármesterekkel, s egy szakmérnök is megtekintette a telepet, amely sajnos 

jelenleg nem felel meg a hatályos környezetvédelmi előírásoknak. A pályázat benyújtására 



már csak idén van lehetőség, jelenleg a kiírás a nettó beruházás 85%-át támogatja, az önerő 

felére, pedig a BM önerő alap keretében van lehetőség pályázni, de az NFÜ-nél jelenleg is 

vizsgálják annak lehetőségét, hogy a támogatás mértékét 95%-ra emeljék. Az előzetesen 

becsült költségvetés hozzávetőleg 550 millió forint. A megvalósításhoz a hét településnek egy 

jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot kell létrehoznia. Az önerő lakosságarányosan 

szokták hozzátenni, ezért Bercel település az, amelyre a legnagyobb rész hárulna. 

Vogel Csaba: A jelenleg üzemeltetett telep már a próbaüzemet követően sem tudta teljesíteni 

az előírt határértékeket, melynek oka technológiai és nem az üzemeltető kiléte, melyet egy 

2008-as szakhatósági ellenőrzés is alátámasztott. A bírságok összege 650.000 Ft-ról indult és 

évről évre emelkedett. 2007 évben a szakhatóság szennyezés-csökkentési terv kidolgozását 

írta elő, mely elkészült és 2008-ban benyújtásra is került a szakhatóság részére. Azóta már 

volt két informális megbeszélés a szakhatóságokkal, ahol elmondták, hogy rendben, a terv 

elkészült, de mikor lesz a telep fejlesztve. Jelenleg viszonylagos türelmi idő áll fenn, de 

várható, hogy a pályázati lehetőségek lezárulását követően ismét napirenden lesz a büntetés, s 

mégegyszer mondom a gond a technológiai hiba és nem az üzemeltető kiléte, tehát várható az 

is, hogy a jelenlegi üzemeltető nem fogja „lenyelni” a bírságot, hanem azt mondja erre 

hivatkozva, hogy a tulajdonosok (7 település) korszerűsítsék oly módon, hogy az előírt 

szabályozásokat tartani tudja. 

Kérdés, hozzászólás: 

Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere: Bercel önkormányzata eleve zárt 

rendszerű szennyvíztelepet akart nem a jelenlegit, de ez mások miatt meghiúsult. Akkor senki 

nem monda, hogy a jelenlegi nem jó technológiailag. Természetes, hogy a telepet 

korszerűsíteni kell, de ha jól értem a pályázat a nettó költségeket támogatja, tehát még a 27%-

os ÁFA összege is az önkormányzatokat terhelné, s ez Bercel esetében 50-60 millió forintot 

jelent. A pályázatírók felé az a kérésem, hogy készítsenek egy kimutatást a költségekről 

településenként lebontva. 

Cziprisz Brigitta: Az akkori dolgokhoz nem tudok hozzászólni, de van egy meglévő állapot 

amivel valamit kezdeni kell. A polgármesterasszony jól értelmezi, a támogatás a nettó 

összegre szól, sajnos már nincs idő jogi személyiségű társulás létrehozására, csak jogi 

személyiség nélkülit tudunk megalakítani. A költségekről készült kimutatást településekre 

lebontva holnap mindenkinek megküldjük, sajnos tényleg rémisztő számokat tartalmaz, de a 

BM önerőalap pályázatán az önerő 50%-ára lehet pályázni, illetve esetleg az üzemeltető is 

tudna valamilyen formában segítséget nyújtani. A költségekről még annyit szeretnék 

mondani, hogy azt nem egy év költségvetésébe kell betervezni, hanem az ideit is beleértve 

három évben kell gondolkodni. Nyílván a számok tükrében nagyon nehéz, de az első lépés a 

szándék. Most a pályázat benyújtásáról és ezzel összefüggésben a társulás létrehozásáról kell 

dönteni. A társulás később átalakul majd jogi személyiségűvé, így az ÁFÁ-t vissza tudjuk 

majd igényelni. 

Pintér Bertalan Nógrádsáp község polgármestere: A társulás átalakulását a pályázati kiírás 

nem zárja ki? 

Cziprisz Brigitta: Nem. 

Pintér Bertalan Nógrádsáp község polgármestere: A pályázat benyújtása és esetleges 

megnyerése kötelez-e a kivitelezésre? 

Cziprisz Brigitta: Nem, nyertes pályázat esetén is lehet azt mondani, hogy nem valósítják 

meg, de legalább látszik az akarat a szakhatóságok felé, hogy akarják, csak nincs pénz. 

Jelenleg most ahhoz, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, és a társulás megalakuljon 

hozzávetőleg 3 millió forintra van szükség, természetesen mindenkinek lakosságarányosan 



kellene beszállnia, továbbá ez azt jelenti, hogy a pályázatíró és a tervező fele pénzért 

dolgozik, így bevállalva, hogy ha a pályázat nem nyer a másik felét elbukja.  

Romhányi Tibor képviselő: Az építésengedély köteles beruházásoknál hogyan alakul az 

ÁFA megfizetése? 

Cziprisz Brigitta: Az úgynevezett „fordított” ÁFA szabályait kell követni, azaz a társulás 

fizeti meg az ÁFÁ-t az adóhatóság felé és a vállalkozó a nettó összeget kapja meg. 

Romhányi Tibor képviselő: A beruházást követően olcsóbb lesz-e a szolgáltatás? 

Cziprisz Brigitta: Talán, mivel korszerű konstrukciót kap az üzemeltető, kevesebb lehet az 

üzemeltetés költsége, de ennyire még ne szaladjunk előre. 

Vogel Csaba: A kérdésem az lenne a polgármesterek és képviselők felé, hogyha nem 

pályáznak, akkor mi a másik alternatíva a probléma megoldására? 2013-ban az EU-s 

pályázatok lezárulnak, így uniós támogatást ezt követően már nem lehet igénybe venni a 

szennyvízrendszerek korszerűsítésére, akkor a probléma megoldása talán még nehezebbé 

válik majd. Jelenlegi állapotában a szakhatóságok biztos nem fogják hagyni sokáig 

üzemeltetni. 

Pintér Bertalan Nógrádsáp község polgármestere: Ki lehet-e menetközben lépni a 

társulásból? 

Cziprisz Brigitta: Igen, csak akkor fuccs az egésznek, hacsak a bennmaradók nem állják a 

kilépőre eső költségeket, ami nem valószínű az önkormányzatok anyagi helyzetét látva.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere az elhangzottakat követően kéri a 

települések képviselőit, hogy mivel most nem mindenki határozatképes illetve nem tud 

dönteni, önálló testületi üléseik megtartása alkalmával döntsenek a pályázat benyújtásáról 

2012. július 27-ig. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere 19 óra 55 perckor az együttes ülést 

bezárta.  

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezt követően önálló ülést tartott.   
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                                Várszegi György 

   Polgármester                                                                           Körjegyző  

 


