Külsővat Község Önkormányzata
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

Szám: 107-8/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 5-én
16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Külsővat
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai:
Aczél Péter polgármester
Pethő Zoltán alpolgármester
Hujber Lászlóné képviselő
Szabó Lászlóné képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
Hiányzó: Szalay Istvánné képviselő
Aczél Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
5 tagjából 4 fő képviselő az ülésen megjelent, melyre tekintettel a képviselő-testület
határozatképes. Megnyitja a nyilvános képviselő-testületi ülést és szavazást kér a következő
napirendi javaslat elfogadásáról:

N a p i r e n d:
T á r g y:
1./ KEOP pályázat benyújtása óvoda
épület energetikai fejlesztésére

E l ő a d ó:
Aczél Péter polgármester

2./ Bánhalmapuszta villamos energia- és
vízellátásának ügye

Aczél Péter polgármester

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot.
N a p i r e n d tárgyalása:
1./ KEOP pályázat benyújtása óvoda épület energetikai fejlesztésére (szóbeli
előterjesztés)
Előadó: Aczél Péter polgármester
Aczél Péter polgármester:
Elmondja, hogy megjelent „az önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával” című KEOP-2014-4.10.0/F pályázati felhívás. A
pályázatok 2014. szeptember 22 - október 1. közötti időszakban nyújthatók be. A rövid
határidő miatt a megfelelően előkészített pályázatok lehetnek sikeresek. A képviselő-testület
előző ülésén döntött a pályázat előkészítéséről. A felkért pályázatíró és mérnök a pontozási
rendszer figyelembevételével készítették el azt a felmérő anyagot, amely alapján eldönthető,
hogy mekkora eséllyel tudunk pályázni. Az anyag alapján magas (15) pontszám érhető el, így
érdemes elindítani a pályázat beadásához szükséges munkákat. Közbeszerzési eljárással kell
kiválasztani a közreműködőket, és a kivitelezővel kötött szerződést is be kell nyújtani. A
pályázat 100 %-os támogatottságú. Az előzetes költségvetés szerinti bekerülési költség bruttó
50 millió Ft körüli összeg. Az előkészítésre fordított költségek, kb. 1,4 millió forint
beépíthetők a pályázatba, de kockázatot jelent, hogy elutasító döntés esetén ez a kiadás az
önkormányzatot terheli. A tervek felhasználhatók később is, ami kb. 500 ezer Ft. A
projektmenedzsment és a pályázatírás költsége azonban nem térül meg. Eddig nem volt
alkalmas pályázat az óvoda felújítására, mivel a társulás székhely önkormányzata
pályázhatott. Most van reális esély a nagyobb költséget igénylő beruházás megvalósítására.
Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazást kér a pályázat
benyújtásáról szóló határozati javaslat elfogadásáról.
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot:
54/2014.(VIII.5.) képviselő-testületi határozat
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz „az önkormányzatok és
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban” című KEOP-2014-4.10.0/F pályázaton.
A pályázat célja: az óvoda épület energetikai fejlesztése.
A pályázattal megvalósuló fejlesztés előzetesen tervezett költsége: bruttó 50 millió forint, az
előkészítő munka bruttó 1,4 millió Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
ajánlatok beszerzésére és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel történő szerződéskötésre, valamint
a pályázat benyújtására, és az előkészítési munkák kifizetésére.
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Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Aczél Péter polgármester
2./ Bánhalmapuszta villamos energia-és vízellátásának ügye (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Aczél Péter polgármester
Aczél Péter polgármester:
Elmondja, az Agroprodukt Zrt. vezérigazgatója telefonon tájékoztatta, hogy Bánhalmán nem
fogja biztosítani az elektromos áram ellátásának jelenlegi formáját. Rendezetlen viszonyok
vannak Bánhalmán a közszolgáltatásban. Az áramszolgáltató a nagyfeszültségű hálózatot egy
trafóig hozza el, onnan magántulajdonú oszlopokon megy tovább a vezeték. A lakók almérőn
keresztül kapnak villanyt. A gazdaság biztosítja a térvilágítást.
Szabó Lászlóné képviselő:
Tudomása szerint a lakók közvetlenül az E-ON-nak fizetik az áramdíjat. Véleménye szerint a
lakások eladásakor kellett volna a gazdaságnak gondoskodnia a villany- és vízellátás
megoldásáról. Előtte a gazdaság vásárolta fel az ingatlanokat – kettő kivételével – és vezette
be a vizet a lakásokba. Ezt megelőzően két nyomóskút volt a településrészen.
Aczél Péter polgármester:
Tárgyalt az áramszolgáltatóval. Hozzájuk sem érkezett még hivatalos, írásos megkeresés.
Szerződésük van a gazdasággal, hogy a jelenlegi rendszerről biztosítja a lakások
áramellátását. A túloldalon elkezdték új földkábel tervezését. Szabványos villanyórákba lehet
bekötni a vezetéket, a villanyórák cseréje a lakóknak jelentős költség lenne. Megkérdezi a
jegyzőnőt, hogy a közvilágítás biztosítása kötelező-e az önkormányzat számára.
dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző:
Ismerteti a közvilágításra vonatkozó szabályozást. A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény rendelkezése szerint az önkormányzat feladata a településüzemeltetés körében a
közvilágításról való gondoskodás. A villamos energiáról szóló törvény határozza meg a
közvilágítás fogalmát, de a szolgáltatás részletszabályait meghatározó kormányrendelet még
nem került megalkotásra. Nincs arra vonatkozó rendelkezés, hogy külterületen, illetve
külterületi lakott helyen köteles a közvilágítást biztosítani az önkormányzat.
Szabó Lászlóné képviselő:
Valamikor gyönyörű hely volt Bánhalma, az Agroprodukt Zrt-t tartja felelősnek a
leépüléséért.
Aczél Péter polgármester:
Véleménye szerint a vízellátás problémáját egy nyomós kút elhelyezése átmenetileg
megoldaná. A vízellátás tervezése és engedélyeztetése folyamatban van. A faluból kivinni a
vezetéket 6,3 millió Ft-ba kerülne. Lakásonként 320 ezer Ft-ból lehetne megépíteni a
hálózatot. Az ivóz ellátás az önkormányzat kötelessége, de nem kötelező a közműves
vízellátás. A követelménynek megfelel egy közkút. A jelenlegi rendszert úgy kell működtetni,
hogy a gazdaságnak ne legyen veszteséges.
Pethő Zoltán alpolgármester:
Felvetődik, hogy a rendszer meghibásodása esetén ki fizeti a költségeket, mivel csak a lakók
igényét szolgálja. Véleménye szerint az Agroprodukt gondoskodjon az üzemeltetésről és a
költségeit térítse meg az önkormányzat.
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Aczel Peter polgarmester:
Fontosnak tartja, hogy a lakossagi viz meresere kiilon orat helyezzenek el. Ha van kozkut, a
vezetekes vizellatast korlatozni lehet.
Petho Zoltan alpolgarmester:
Vallalni kell a koltsegeket, nem lehet magukra hagyni a lakokat. Targyalni kellene az
Agroprodukttal. Az akna rendszer kialakitasarol a kovetkezo testiilet dontson.
Aczel Peter polgarmester:
A problema megoldasahoz palyazati tamogatas szukseges. A kesziilo megyei
gazdasagfejlesztesi tervhez projekt otletkent bektildte Banhalma vizellatasanak megoldasat, 56 millio Ft beruhazasi koltseggel es 10 % onerovel kalkulalva.
Miutan a napirendhez egyeb velemeny nines, a polgarmester szavazast ker KiilsovatBanhalmapuszta villamos energia- es vizellatasarol szolo hatarozati javaslat elfogadasarol.

Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 4 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil hozza a kovetkezo hatarozatot:
55/2014.(VIII.5.) kcpviselo-testiileti hatarozat
Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Kiilsovat-Banhalmapuszta villamos
energia- es vizellatasa iigyeben a kovetkezoket hatarozza:
- A kulteruleti lakott hely ingatlanainak villamos energia ellatasa a tulajdonosok es a
szolgaltato kozotti szerzodes alapjan biztosithato.
- Az onkormanyzat ellatasi kotelessegenek eleget teve gondoskodik a nem kozmuves
ivovizellatasrol, melynek erdekeben egy db kozkutat letesit.
A lakossagnak biztositott vezetekes ivoviz ellatas iizemeltetesi koltsegeihez az Agroprdukt
Zrt. reszere - kulon megallapodas alapjan - hozzajarulast biztosit.
A telepulesresz kozmuves vizellatasanak megvalositasa erdekeben a kepviselo-testiilet az
engedelyezesi terveket elkeszitteti, a kivitelezeshez szukseges forrasokat felkutatja.
Hatarido: folyamatos
Felelos: Aczel Peter polgarmester

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 17.45 orakor bezarja a nyilvanos kepviselotestuleti ulest.
K. m. f.

Aczel Peter
polgarmester

dr. Szabadics Z^zsanna
jegyzo

