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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. 
augusztus 29-én megtartott közös testületi üléséről. 

Jelen vannak: Görög László polgármester, Kapási József, Gyurkovics Anna, 
Kulin Béla képviselők. 

Igazoltan maradt távol: Molnárné Goda Gabriella alpolgármester, Pintye 
magdolna Pócsi Józsefné képviselők. 

Tanácskozási joggal vett részt: Dr Lakatos Péter jegyző 

Együttes Képviselő- testületi ülés: 

Görög László polgármester köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 4 fő képviselő 
jelen van. 

Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjának az elfogadására. 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadja a napirendi 
pontot. 

1./  Ivóvízminőség- javító Programban történő részvételről döntés 

 

1./ Napirend: Ivóvízminőség- javító Programban történő részvételről döntés 

A napirendi pont tárgyalásakor jelen volt Domonyák Csaba a Debreceni Vízmű 
Zrt. képviseletében 

Dominyák Csaba: 2001-ben az Ország kötelezettséget vállalt, hogy a 
vízminőség paraméterei megfelelnek az Uniós előírásoknak. 10 éve megy ez a 
huzavona, igazándiból nem jutott előrébb ez a dolog. Több paraméter van, 
amelyben érintett Nyírgelse és Nyírmihálydi is. Leginkább ami kilóg az Uniós 
paraméterek közül az az ammónium. Az ammónium önmagában nem egy 
veszélyes anyag, de nitritté alakulhat át, ami már egy veszélyes mérgező anyag, 
különösen gyerekek és csecsemők számára okozhat gondot. Szeretnék 
mindenkit megnyugtatni, hogy nincsen semmilyen nitritképződési folyamat a 
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hálózatban. Ott ahol 05mg/l mutatható ki ammónium tekintetében, ott, 
ammóniummentesítést kell végezni, Így van az, hogy megpróbálkoztunk azzal, 
hogy bekerüljön a programba Nyírmihálydi és Nyírgelse is, de sorra 
elutasítottak minket azzal a hivatkozással, hogy a vonatkozó rendelet 
mellékletben nem szerepel se Nyírmihálydi, se Nyírgelse. Mi elkészítettünk egy 
tanulmányt, amit benyújtottunk a Közegészségügyi Intézethez még 2009-ben, s 
kaptunk egy nyilatkozatot, hogy indulhat a két település a vízminőség- javító 
pályázatokon, mert ez indokolt. a rendeletmódosítás megszületet, s nagy 
nehezen Nyírmihálydi bekerült ennek a rendeletnek a mellékletébe, de sajnos 
Nyírgelse nem. Ettől függetlenül június végén megjelent kormányhatározat 
alapján a Közegészségügyi Intézet igazolással ez indokolttá vált, mert 
műszakilag egy rendszert alkot a két település. Ebben a kormányhatározatban a 
vízminőség program felgyorsítása is elő van irányozva, rövid határidőszabással. 
Első állomás az, hogy azok a települések, amelyek kimaradtak a rendelet 
mellékletéből, azok is bekerülhessenek és pályázhassanak. Ehhez kell egy 
testületi határozat, amelyben megerősítik szándékukat. Mivel a két település 
közös vízellátó rendszerrel rendelkezik, ezért pályázatot, majd társulást kell 
létrehozni, s ez irányú szándékukat a testületi határozatban is rögzíteni kell. 
December 15-ig kell elkészíteni a pályázatot elkészíteni, s ehhez a Debreceni 
Vízmű Zrt. minden szakmai segítséget meg fog adni. Vannak olyan kormányzati 
szándékok, hogy központosítani akarják a pályázat elkészítését, nem tudjuk még 
mi sem, hogy ebben ki milyen szerepet fog kapni, az még egy másik kérdés. a 
miniszter is augusztus 31-ig kapott határidőt, hogy ezzel foglakozzon. A 
kormányhatározat meglehetősen szűkszavú, nem lehet belőle sok mindent 
megtudni, de meglehetősen ultimátumszerűnek hangzik, ugyan is a minisztert 
arra is felkéri, azoknak a településeknek a részére milyen szankciókat készítsen 
elő, akik nem élnek a lehetőséggel.  

Keczán Illés képviselő: Ez ingyenes lesz? 

Dominyák Csaba: 100%-os támogatottságot biztosít az előkészítéshez és a 
megvalósításhoz is egyaránt. Az előfinanszírozás nem az Önkormányzat 
feladata lesz, ezt a tájékoztatást kaptuk a fejlesztési Ügynökségtől.  

Nyisztor Ferenc polgármester: Konkrétan arról szeretnék hallani, hogy 
mennyi jut műszaki fejlesztésre? Mi fér bele a 100%-ba? 

Dominyák Csaba: A 100%-ba annak kell beleférnie, hogy egy olyan 
technikumot kell kiépíteni a Vízmű telepen, ami fogja garantálni azokat a 
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paramétereket, amit az Európai Unió elvár. Ezen túlmenően bele lehet még 
építeni 20% hálózatfejlesztést is, amit én kevésnek tartok. Nagyon sok helyen 
tapasztalom, hogy a kimenő víz minősége szempontjából a fejlesztés sikeres, de 
a hálózat helyreállítására nem elegendő.  

Nyisztor Ferenc polgármester: Nyíradonyban volt egy nagyobb felújítás, ott 
már nyert a pályázat? 

Dominyák Csaba: Igen ebből volt, ott is 20%-ot adtak a hálózat fejlesztésére. A 
második ütemben lecsökkentették ezt 5-10%-ra, de most már megint 20%-os a 
támogatás. Vannak olyan helyek, ahol a technológia költségeket egy kicsit 
feltupírozzák, hogy több minden beleférjen a 20%-ba. Kérdés az, hogy ebben 
kinek milyen szerep jut, mert sajnos az eddigi vízminőség javító 
beavatkozásokon azt tapasztaltuk, hogy az üzemeltetés nem igazán kapta meg a 
keretet. Központilag bonyolították le, s a végén azt mondták, hogy ők megtettek 
mindent, de ennyire futotta. Mi okulni szeretnénk a múltbéli hiányosságokon, 
tévedéseken, a szakmai előkészítésre lesz lehetőségünk.  

Görög László polgármester: A megvalósítás mikorra várható? 

Dominyák Csaba: 2013-2014-re. a jövőben mindenféleképpen az előkészítésre 
akarunk nagy hangsúlyt fektetni.  

Nyisztor Ferenc polgármester: Engem csak az zavar, hogy a 80% elfolyik úgy 
az ablakon, hogy azt sokkal jobban lehetne fordítani hálózatfejlesztésre is. Ez a 
20% kicsit nevetségesnek tűnik. Mennyi a hossza a két település 
vízhálózatának? 

Dominyák Csaba: A két településnek együtt olyan 26 km körül van.  

Bogdán János képviselő: Minek kell venni a 20%-át? A csőrendszernek? 

Dominyák Csaba: A beruházás 20%-át kell nézni. 

Nyisztor Ferenc polgármester: Hiába lesz szépen modernül megcsinálva a 
víztisztítás, ha a régi hálózat nem lesz felújítva, akkor nem csináltunk semmit.  

Dominyák Csaba: Ezért turbózták fel máshol is a költségeket, hogy ezt is bele 
tudják kalkulálni.  

Nyisztor Ferenc polgármester: Én ezt is értem, hogy másfelé viszik el a 
költségeket, hogy ezt is megtudják valósítani, de akkor is kevés az összeg. 
Véleményem szerint a kérdés, nem kérdés meg kell csinálni, nem szabad rajta 
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gondolkodni. Én maximálisan azt mondom, hogy minél hamarabb, a részletek 
pedig majd kiderülnek, hogy ki készíti a pályázatot, hogyan készíti, csak fizetni 
ne kelljen érte.  

Gyurkovics Anna képviselő: Ennek következtében a vízdíj fog megemelkedni 
a lakosság felé.  

Dominyák Csaba: Ez nem biztos, felül lehet írni, mert még nem tudjuk, hogyan 
fogják módosítani a Vizi közmű törvényt. Ezt a kérdést kormányzati körökben is 
feltették, hogy milyen hatással lesz ez a vízdíjakra, s azt mondták, a 
vízdíjnövekedés hatása nem okozhatja a programból való kimaradást. a 
díjnövekedés kezelésére lehetőség van lakossági díjtámogatásra, vagy egyéb 
szociális alapon történő megoldásra. Én láttam a törvény- tervezetet, de ezzel a 
kérdéssel nem foglakozik.  

Nyisztor Ferenc polgármester: Évekkel ezelőtt volt ilyen, hogy egy évben 
egyszer a törpe vízművek igényelhettek kiegészítő támogatást, ebből lehetett a 
veszteségeket pótolni erre lehetett pályázatot beadni. Ez jól is működött, de szép 
lassan eltűnt. Ebből az összegből sok mindent meg lehetett oldani. Ezekhez most 
nem férünk hozzá, ebből tudtuk a kintlévőségeket is kezelni. A közkifolyók 
vízhozamát is csökkenteni kellene, hogy ne tudják illegálisan használni. 

Dominyák Csaba: A törvény előírja, ott ahol nincs a lakásba a víz bekötve, 150 
méterenként ezt biztosítani kell.  

Németi István képviselő: Ha már adott ez a pályázati lehetőség, akkor 
semmiképpen ne szalasszuk el, össze kell hozni ezt a társulást.  

Nyisztor Ferenc polgármester: Mi kell ahhoz, hogy létrejöjjön a társulás? 

Illésné Dr. Karsai Krisztina jegyző: Csak egy szándéknyilatkozat, hogy a 
programban rész akarunk venni, és, hogy ami abban le van írva, például önerő, - 
ami ebben az esetben nincsen- azokat támogatjuk. Először is, hogy részt akarunk 
venni a programban, erre társulást kell létrehozni december 15-ig, és nem csak 
arra, hogy előkészítjük ezt a projektet, hanem arra is, hogy majdan benyújtjuk az 
ivóvízminőség- javító programba a pályázatot. 

Nyisztor Ferenc polgármester: Biztos kellesz gesztor. 

Illésné Dr. Karsai Krisztina jegyző: Kellesz, de arról nem most kell dönteni, 
hanem később, amikor már tisztázódnak a keretek és a szabályok. 
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Görög László polgármester: Akkor most csak elég a szándéknyilatkozat, hogy 
részt kívánunk venni ebben a programban? 

Illésné Dr. Karsai Krisztina jegyző: Igen most elég. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Nyírgelse Község polgármestere szavazásra bocsátja az Ivóvízminőség- javító 
Programban való részvétel elfogadását.   

A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

55/2011. (VIII.29.) h a t á r o z a t a  

Az Ivóvízminőség-javító Programban történő részvételi 
szándékról 

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelemmel az 

1224/2011.(VI.29.) Kormány határozatban foglaltakra - kinyilvánítja részvételi 

szándékát az Ivóvízminőség-javító Programban az alábbiak szerint: 

1. a Programban való részvétel céljából 2011. december 15. napjáig társulást 

hoz létre Nyírmihálydi Község Önkormányzatával, 

 

2.  az ivóvízminőség-javítási beruházások előkészítésére 2011. december 15-

ig a társulás keretében pályázatot nyújt be a közreműködő szervezethez 

„KEOP-7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése 

Nyírmihálydi és Nyírgelse településeken”címmel, 

 

 

3. vállalja, hogy az előkészítési határidőn belül társulás keretében előkészíti 

és benyújtja a megvalósítási szakaszra vonatkozó pályázati 



 6 

dokumentációját KEOP-1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás 

konstrukcióban támogatási célra, 

4. az ivóvízminőség-javítás teljes pénzügyi forrását KEOP pályázati 

konstrukció keretében biztosítja. A pályázat benyújtása és megvalósítása 

85 % támogatásból és 15 % önerőből tevődik össze. Az önerő biztosítását 

az EU Önerő Alap 100 %-ban támogatja, így a projekt teljes mértékben 

támogatásból valósul meg, 

 

5. kinyilvánítja, hogy a társuló Önkormányzatok a vízminőség-javítási 

projekt kapcsán a társulás létrehozásáig felmerülő költségeket a tulajdoni 

hányaduk szerinti bontásban viselik. 

 

Határidő: azonnal és folyamatosan 

Felelős: Polgármester  

 

Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést 
bezárja. 

k.m.f. 

 

   Görög László       Dr. Lakatos Péter 

    polgármester        jegyző 

 

Gyurkovics Anna            Kapási József 

jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
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