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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. október 8-i rendkívüli üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Béres János, Czibulka György, Hangya Lajosné, Illés János, Jakus Imre, Dr.
Kovács Béla, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Szilágyiné Bácsi Gabriella a pénzügyi osztály vezetője, Dr.
Mihalcsik Sára jogász, Csényi István vagyongazdálkodási ügyintéző,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző,
Aljegyző urat, és a hivatal részéről jelenlévőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős
tagságból jelen volt 11 fő. Jelezte távollétét Izsó Csaba, Dr. Palya József és Vass Ignác képviselő,
Lehóczkiné Tímár Irén betegség miatt volt távol, míg távolmaradásának okát nem jelezte Babos
László, Gellai Józsefné képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Illés János és Dr. Kovács Béla képviselőket.
Az ülés napirendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
399/2009. (X. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Békés Megyei Vízművek Zrt-nél részvényjegyzés kezdeményezése
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Békés Megyei Vízművek Zrt-nél részvényjegyzés kezdeményezése
Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselőket, miszerint október 1-én a Békés Megyei
Vízművek Zrt tulajdonos önkormányzatainak polgármesterei egy egyeztető megbeszélést tartottak
Orosházán a társaság vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokról és a lehetséges megoldásokról.
A társaság 2009-ben vételár megfizetése nélkül Békéscsaba önkormányzata részére átadta az Árpád
Fürdőt 1.150 millió Ft vagyoni értékben, ugyanakkor 1.5 milliárd Ft könyvszerinti értéket meghaladó
közművagyont át ad a tulajdonos önkormányzatoknak. Mindez azt jelenti, hogy az eszköz oldalon
jelentős változás áll be. Az elkövetkező időben a társaság jelentős fejlesztési feladatok előtt áll,
melyek közül kiemelt jelentőségű az ivóvízminőség javító program, mely programban településünk is
részt vesz. Mint ismeretes a jelenlegi ivóvízminőség paraméterei nem felelnek meg az EU
elvárásoknak, ezért az ivóvizet minőségileg javítani kell. Ennek egyik oka, hogy maga a víz nem
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megfelelő, a másik ok, hogy az ivóvízhálózat rendszere nagyon elavult, annak fejlesztésére van
szükség. Mindezek alapján a vízművek zrt-nek anyagi forrásra van szüksége ahhoz, hogy ezeket a
fejlesztéseket megfelelő minőségben el tudja végezni. Összegszerűen ez legalább 2 milliárd Ft
tőkeemelést igényelne. A tőkeemelésről valamennyi tulajdonos önkormányzat dönt, vagy emel, vagy
nem. A részvényesek 75 %-ának szükséges az igen szavazata ahhoz, hogy részvény kibocsátásra
kerüljön sor. Tudomása szerint a Békés Megyei Önkormányzat 1 milliárd Ft értékben kíván részvényt
vásárolni. Ugyanakkor több település részéről is igenlő lesz a döntés. Ahhoz, hogy mi tartani tudjuk a
jelenlegi arányunkat, - ami azt jelenti, hogy az igazgatóságba tagot tudunk delegálni, illetve itt
Gyomaendrődön van az egyik üzemmérnökség, illetve fontos az is, hogy az ivóvíz minőség javító
programban hogyan tudunk majd helyt állni- ahhoz 3500-3600 db részvényt kellene megvásárolnunk.
A részvény értéke darabonként 14.000 Ft, ami 3500 db esetén 49.000 millió Ft, míg 3600 db esetén
50.400 millió Ft. Az összeg forrásaként egyedül a kötvényt tudnánk kijelölni, más lehetőségünk nincs.
A megtérülésről jelenleg nincs konkrét számítási anyag, viszont az biztos, hogy maga az ivóvíz egy
hatalmas kincs, és egy ilyen részvény mindenkor értéket fog képviselni, és az is biztos, hogy az ivóvíz
minőség javító programot a megyének meg kell oldania.
A társaságtól érkezett felhívás alapján az önkormányzat döntését október 12-én 12 óráig kell jelezni a
kötelezettség vállaló nyilatkozat aláírásával, amennyiben a részvényvásárlás mellett döntünk. A
részvények ellenértékét 15 napon kell befizetni, de információi szerint ezt az időpontot a közgyűlés
valószínűleg módosítani fogja február 28. napjára.
Felkérte a képviselőket vitassák meg a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megkérdezte, várható e, hogy a vízszolgáltatás terén is megjelenik a
szabadpiaci szolgáltató, hasonlóan a villamos energia, illetve a gázszolgáltatáshoz. Amennyiben igen,
úgy gondolkodik e az önkormányzat a szolgáltató váltáson, vagy „be betonozza” magát a vízmű zrthez. Véleménye szerint a társaság a tulajdonos önkormányzatoknak állandóan csak diktál, fenntartják
a nagy létszámú központjukat, és minden fejlesztéssel kapcsolatos költséget az önkormányzatokra
akarják ráhárítani. Ha visszaemlékezünk az idei évi fejlesztési elképzelésüket sem a költségvetés
készítésével egy időben közölték, hanem utólag, ami miatt azt módosítani kellett, sőt díjemelésre is
kétszer került sor ebben az évben. Ugyanakkor a vízhálózatot sem megfelelően tartották karban, ami
most már sürgős intézkedést igényel, amihez a szükséges pénzt szintén velünk akarják megfizettetni,
részvény formájában. Jó lenne tudni, hogy amennyiben befektetünk 50 millió Ft-ot, akkor mit fogunk
kapni. Véleménye szerint ugyan azt, mint eddig, diktálni fognak nekünk, hiszen egyeduralkodó cég
ezen a piacon.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, nem lenne jó, hogy a vízszolgáltatás terén megjelenne
a szabad piac, hiszen az jelentős mértékű díjemelést eredményezhetne. Hangsúlyozni kell, hogy a víz
itt van, aminek a minőségén lehet javítani, ha a szükséges forrással rendelkezik majd a társaság. Az
egyeduralkodástól nem kell tartani, a piacon jelenleg a vízművek van, inkább az összefogást kellene
erősíteni, nem a széthúzást. Tény, hogy a társaság korábbi menedzsmentje nem képezte meg a
fejlesztési alapot, de vegyük figyelembe, hogy a jelenlegi az, amely megújulni, fejleszteni kíván,
aminek jó lenne, ha mi is részesei lennénk.
Czibulka György képviselő felvetette a kérdést, hogy a minőség javítást miért nem lehetett megoldani
akkor, amikor a Maros-Hordalékkúp megépült.
Országosan is nagy problémák vannak a vízművekkel, több jelentős társaság is felszámolás alá került.
Félő, hogy mi is elvégezzük itt a fejlesztést, aztán ugyan erre a sorsra jutunk. Itt vannak a környező
országok, ahol szükség van a vízre, amiben mi magyarok stratégiai nagyhatalom vagyunk.
Természetesen nincs ellene annak, hogy jó minőségű vizet igyunk, de meglátása szerint a
részvényvásárlás nem fog mentesíteni minket attól, hogy a társaság jövőre, vagy azt követően ne
emeljen vízdíjat.
Béres János képviselő megkérdezte, amennyiben 4-5 év múlva az önkormányzatnak szüksége lesz
arra az 50 millió Ft-ra, amennyiért most részvényt vásárol, hogyan tudja majd visszaszerezni.
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Várfi András polgármester válaszolva elmondta, a részvény értékesítés szabályainak megfelelően
eladhatjuk a társaság tagjainak, vagy a társaságnak, illetve ha azok nem élnek a vételi lehetőséggel,
úgy külső személy felé értékesíthetjük.
Csányi István alpolgármester hangsúlyozta, a testületnek most azt kell eldönteni, hogy beáldozza e a
kötvényből 50 millió Ft-ot, vagy nem. A döntés során viszont figyelemmel kell lenni arra, hogy a
társaság itt Gyomaendrődön rendelkezik üzemmérnökséggel, ami nagy előnyt jelent a városnak.
Természetesen az, hogy ez az 50 millió Ft továbbra is biztosítja ezt, azt nem lehet tudni. Ugyanakkor
az is biztos, hogy mi a társaságban lévő tulajdoni hányadunkkal nem tudjuk a döntéseket befolyásolni,
viszont meg kell fontolni, hogy adott esetben ne legyünk kevesebbek, mint jelenleg.
Dr. Kovács Béla képviselő megkérdezte, a vízmű tudna e garanciát adni arra, hogy itt helyben hagyja
az üzemmérnökséget akkor, ha mi 50 millió Ft-ért részvényt vásárolunk. Nyilván annak idején, amikor
a Maros-Hordalékkúphoz csatlakoztunk az akkori szabványoknak az volt megfelelő, viszont azóta az
EU újat ír elő, ezért elképzelhető, hogy erre támogatást is lehet szerezni. Ugyanakkor, ha itt valaki egy
élelmiszeripari jellegű beruházást akar végezni, ahhoz megfelelő minőségű ivóvízre van szükség.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, ilyen jellegű garanciát nyilván nem kérhetünk a
társaságtól, viszont azt is tudni kell, hogy jó a kapcsolat és pozitív a hozzáállás az önkormányzat és a
társaság között, amit célszerű lenne megtartani.
A maga részéről javasolta, hogy vásároljanak részvényt, nyilván, hogy nem számítható egy kétéves
megtérülés, de kb. két év múlva indulnának el azok a minőségjavító programok, melyek valószínűleg
egy vegyesvállalat alakításával is járnának.
További hozzászólás hiányában javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselő-testület az
Igazgatóság felhívása alapján szándéknyilatkozatot tesz arra, hogy a társaság alaptőkéjének emelése
érdekében 3600 darab, egyenként 14.000,- Ft névértékű, - 50.400 e Ft - névre szóló, általános jogokat
biztosító törzsrészvényt jegyez. A részvényjegyzés forrásául a 2008 évben kibocsátott kötvényt jelöli
ki.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslatról, felhívta a figyelmet, hogy a döntés
meghozatalához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
400/2009. (X. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete, mint a Békés Megyei Vízművek Zrt. ( 5600
Békéscsaba, Dobozi út 5. ) részvényese az 58/2009. ( 09.14.) sz. Igazgatósági határozat
felhívása alapján szándéknyilatkozatot tesz arra, hogy a társaság alaptőkéjének emelése
érdekében 3600 darab, egyenként 14.000,- Ft névértékű, névre szóló, általános jogokat
biztosító törzsrészvényt jegyez.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
Békés Megyei Vízművek Zrt. által rendelkezésre bocsátott a részvények jegyzésére és
átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírja.
A részvényjegyzés forrása: a 2008 évben kibocsátott kötvényforrás.
Határidő: 2009. október 12.
Felelős: Várfi András polgármester
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Bejelentések
Béres János képviselő jelezte, hogy gondok vannak a Hantoskerti holtág mederkotrásánál, ugyanis a
kivitelező a Békés–Drén Kft két hete áll a munkával, a hajók nem üzemelnek. Kérdés, hogy így tartani
tudják e a határidőt.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, tudnak a problémáról, alvállalkozói probléma van, a
fővállalkozóval folyamatos a kapcsolattartás.
Czibulka György képviselő a fenti téma kapcsán el kívánta mondani, hogy évek óta kéri, hogy a
vízmű az akna fedelek kiemelését végezze el a város területén, ahol szükséges. Ez a mai napig nem
történt meg. Volt már ebből baleset is, de még sem történt semmi.
Putnoki László képviselő megkérdezte az endrődi lőtéren jó néhány teherautónyi kőzúzalékot raktak
le, tud e erről a hivatal, kié ez. Ugyanakkor kérte a közterület-felügyelőket, hogy az Erzsébet ligetben
fokozottan járőrözzenek, mert négy-öt fiatal motorpályának használja a ligetet.
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, a kőzúzalék lerakat az önkormányzat depója. A
további észrevételt jelezni fogják a közterület-felügyelet felé.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést
bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Illés János
hitelesítő

Dr. Kovács Béla
hitelesítő
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