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Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 3-án a Tabdi Művelődési Ház 

nagytermében megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Barna Lajos Attila, 

Földházi Ferenc, Krauczi József, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus 

Jánosné jegyző,  

Nánási Imre a TriGon Invest Kft. képviseletében, Törőcsik Zoltán az MITT Zrt. 

képviseletében, Nagy Tamás a Kiskőrös Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

képviseletében 

Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető 

 

A lakosság részéről : 13 fő 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes. 

Javasolja a közmeghallgatás után önálló napirendként tárgyalja a testület a „KEOP 2014-

4.10.0/F keretében energetikai pályázat benyújtása” napirendi pontot. 

A Képviselőtestület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.  

 

N A P I R E N D: 

1. Tájékoztató az Ivóvízminőség-javító programról (közmeghallgatás) 

2. KEOP 2014-4.10.0/F keretében energetikai pályázat benyújtása  

Előadó: Fábián Sándor polgármester 

 

 

1. 

Tájékoztató az Ivóvízminőség-javító programról 

 

 

Fábián Sándor polgármester: Köszönti a fórumon a lakosság részéről megjelenteket, valamint 

az ivóvízminőség-javító program kézbentartóit, ők adnak ma tájékoztatást, hogy hogyan is áll 

jelenleg a program. Át is adom a szót nekik. 

 

Törőcsik Zoltán MITT Zrt. képviseletében: A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító 

Társulás 15 Bács-Kiskun megyei település részvételével ivóvízminőség-javító programot 

valósít meg. A támogatási szerződés értelmében, a projekt zárójelentés elkészítéséig 2 

alkalommal, lakossági fórum keretében köteles tájékoztatni a közvéleményt és a projekt 

megvalósításában érintett szereplőket a beruházás helyzetéről. A Társulás a PR-

nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a szegedi MITT Zrt-vel kötött szerződést, 

mely szervezet vállalta, hogy a lakossági tájékoztató során megismerteti a lakosságot, a 

közvéleményt a beruházás céljával, tartalmával, ütemezésével és finanszírozóival, és 

tájékoztatást ad a projekt előrehaladásáról, eredményeiről, az elkészült munkálatokról.  
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A Társulás hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos eljárást folytatott le Tabdi 

község önálló vízellátó rendszeréhez kapcsolódó tervezői és generálkivitelezői feladatainak 

ellátására. Az ajánlattételre felhívott három ajánlattevő közül a Társulás a legkedvezőbb 

ajánlat adójával, a TriGon Invest Kft-vel kötött szerződést 2012. november 13-án, nettó 

134.242.500 Ft értékben, amelyből 6.392.500 Ft tartalékkeretnek minősül. A beruházás 

befejezésének tervezett időpontja 2015. június 30. Ebbe az időben már benne van a 6 hónapos 

próbaüzem is.  

 

Nagy Tamás Kiskőrösi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás képviseletében:  

Köszöntöm a megjelenteket. Miért is kell nekünk ebben a programban részt venni?  A 

szolgáltatott ivóvíz minősége tekintetében a Kormány a 201/2001. sz. rendeletében kötelezte 

a településeket, hogy két komponens tekintetében tegyen valamit, hogy a víz határértékei 

megfelelőek legyenek. Nálunk az ammónia bőven túllépi ezt a határértéket, a korábbi 

szabályozás engedékenyebb volt ott 2mg felett, jelenleg 0,5 mg felett nem lehet az 

ammónium tartalom. A másik ilyen komponens az arzén, ami korábban 50 mg volt, most 10 

mg-ra vitték le a határértéket. A kormányrendelet előírta azt is, hogy ha más komponensnél is 

meghaladta a határértéket a víz minősége, akkor azokat is meg kell oldani. Tehát emiatt kell 

az ivóvízminőség-javító programban részt venni. 14 település társult, a többieknél is hasonló a 

helyzet. Több technológiai lehetőség volt, melyből a kivitelező a lehető legmegfelelőbb 

módszert választotta. Tavasszal kezdődtek a munkák, új mélyfúrású kutat fúrunk. A vízmű 

területén elhelyezésre kerül néhány műtárgy, ami eddig nem volt. A lakosság amit ebből 

érezni fog, az a szolgáltatott víz minősége. Most a víz vastartalma magas, ez a háztartásokban 

is tapasztalható, hiszen a lerakódás látható. A másik az, hogy a kiíró a kivitelezőt kötelezte, 

hogy a munkák kapcsán a teljes vízhálózatot tisztítsa ki. Ez 8 km hosszú hálózatot érint. A 

munka a jövő év első negyedévében fog megtörténni, ez részleges lezárásokat fog 

eredményezni. A víz ekkor szennyezettebb lehet. A kivitelező nagy figyelemmel lesz erre, és 

az ingatlan tulajdonosokat előre fogja értesíteni a munkálatokról. Kb. fél napig fog tartani egy 

utca vízhálózatának kitisztítása. A víz minőségén jelenleg nem tudunk javítani, remélhetőleg 

hamarosan a technológiai berendezés üzemelni fog és akkor megoldódik a lakosság 

vízellátása. 

 

Nánási Imre TriGon Invest Kft. képviseletében: Jelen pillanatban beüzemelhető a telep. 

Nagyon sok mindennel meg kellett küzdeni a munkavégzés elkezdésekor. A határidőt tartani 

tudjuk. Minden településen a mű beindítására koncentrálunk. Most bontási munkálatokat 

végzünk a telepen, kb. 2 hónap múlva elindulhat a próbaüzem. Ezután kerül sor a hálózat 

rekonstrukciójára, új vezetéképítésre. Év elején mosató-csomópontok, egy tűzcsap kiépítésére 

kerül sor. Zavaró lehet majd a víz minősége a tisztítás során, de kiürül és utána nem lesz 

gond.  

 

Nagy Tamás: Erről az un. szivacsolásról (tisztítás) értesíteni fogják a lakosságot, és azt is 

leírják, hogy nekik mi lesz a teendőjük. 

 

A lakosság részéről kérdés nem érkezett, a tájékoztatás véget ért. A polgármester 

megköszönte a résztvevőknek a közreműködést. 

 

(Nánási Imre, Törőcsik Zoltán, Nagy Tamás valamint a lakosság az ülésről távozott.) 
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2. 

 

KEOP-2014-4.10.0/F keretében energetikai pályázat benyújtása 

 

 

Fábián Sándor polgármester: A Művelődési Ház, Napköziotthonos Óvoda és az 

Önkormányzati Hivatal esetében lehetőség lesz energetikai pályázat benyújtására. A pályázat 

benyújtásához szükség van a testület döntésére. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi 

határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

   /2014.(IX.3.)sz. határozat 

KEOP-2014-4.10.0/F keretében energetikai 

pályázat benyújtása 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

  

Tabdi Község Képviselő-testülete  

 

1. egyetért azzal, hogy a Művelődési Háznál, a Napköziotthonos Óvodánál és az 

Önkormányzati Hivatalnál energetikai beruházás keretében megvalósítandó 

hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napelem rendszer kiépítésre kerüljön 

és ennek megvalósításához a KEOP-2014-4.10.0/F pályázati kiírásra pályázatot 

nyújtson be, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az önkormányzat 

képviseletében a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2014.(IX.3.)sz. határozat 

KEOP-2014-4.10.0/F keretében energetikai 

pályázat benyújtása 

 

HATÁROZAT 

  

Tabdi Község Képviselő-testülete  

 

3. egyetért azzal, hogy a Művelődési Háznál, a Napköziotthonos Óvodánál és az 

Önkormányzati Hivatalnál energetikai beruházás keretében megvalósítandó 

hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napelem rendszer kiépítésre kerüljön 

és ennek megvalósításához a KEOP-2014-4.10.0/F pályázati kiírásra pályázatot 

nyújtson be, 



 4 

 

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az önkormányzat 

képviseletében a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

     Fábián Sándor  Filus Jánosné 

       polgármester  jegyző  

  


