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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 10-én 18.00 órai
kezdettel a Bezi Községházban falugyűléssel egybekötött rendkívüli testületi
üléséről.
Jelen vannak:

Bősze Kornél
Bősze Kolozs
ifj. Dóra Vilmos
Gayer Csaba
Varga Kálmán

polgármester
alpolgármester

Horváth Viktorné

körjegyző

képviselők

Meghívottak:
Horváthné Kercza Virág pályázatíró
Lakosság részéről 55 fő.
Bősze Kornél polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 5
képviselőből 5 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést
megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúan
elfogadta.

NAPIRENDI JAVASLAT
1./ Napirendi pont:
Szennyvíz beruházás.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Horváthné Kercza Virág pályázatíró

Napirendi pontok tárgyalása.
1./ Napirendi pont:
Szennyvíz beruházás.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Horváthné Kercza Virág pályázatíró

Bősze Kornél polgármester: Ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a képviselő-testület a falugyűlés
összehívása mellett döntött Bezi község szennyvíz beruházás kérdésében. Most van lehetőség
az NYDOP 4.1.1/A-1.1 kódjelű szennyvízcsatorna építési pályázat benyújtására.
A pályázat benyújtásának egyik feltétele, hogy a lakosság 80 %-a a hozzájáruló nyilatkozatot
aláírja és vállalt kötelezettségét teljesíti. A szennyvíz beruházás várható bekerülési költsége:
362.321.000 Ft. Pályázat útján megnyerhető összeg: (85%) 307.972.850 Ft. A lakosság által
fizetendő: (15 %) 54.348.150 Ft. Községünkben pályázathoz figyelembe vehető ingatlanok
száma: 167, ennek a 80 %-a 134 ingatlan. Egy ingatlanra eső költség kb.: 405.000 Ft.
A lakosság részére kiküldött hozzájáruló nyilatkozatot 95 ingatlan tulajdonosa jutatta vissza
igen válasszal, ez a szám nagyon kevés. Itt most mindenki felteheti kérdéseit és még egyszer
átgondolhatja döntését. Most van pályázati lehetőség, hogy a jövőben lesz-e nem tudjuk.
Kovács György: Miért csak 167 ingatlannal számolunk Bezi községben kb. 200 ingatlan van,
véleményem szerint a telek ingatlanokat is figyelembe kell venni.
Horváthné Kercza Virág pályázatíró: A pályázathoz azon ingatlanokat lehet figyelembe
venni, ahol a terület, vagy az ingatlan vezetékes ivó-víz ellátással rendelkezik, az épületbe
állandó bejelentett lakos van.
Bősze Kolozs alpolgármester: Ha a beruházás megvalósul a későbbiek során lesz lehetőség a
rákötésre valamilyen formában pl. vízi közmű társulat megállapítja a befizetendő összeget és
lehet csatlakozni.
Nochta László: Milyen technológia és miért ez a technológia került kiválasztásra.
Horváthné Kercza Virág pályázatíró: Az ajánlat kérés során 3 féle technológiára kértünk
ajánlatot.
1. Technológia megnevezése:
Gravitációs rendszerű csatornahálózat kiépítése önálló szennyvíztisztító telep létesítésével.
Előnyei: Könnyen gyorsan telepíthető. Egyszerű működtetés, üzemeltetés. Előírt
határértékeket biztosítja.
Hátrányai: Nincs
2. Technológia megnevezése:
Univerzális szennyvíztisztító berendezés kommunális szennyvíz kezelésére (2-5) LE érték
között. Rövid leírás: Biológiai kis berendezés
Előnyei: Gyors telepítés
Hátrányai: Üzemeltetésére, üzemeltető szervezetet kell létrehozni. Viszonylag nagy a
helyigénye, a terület tulajdonjogát nehéz rendezni. A keletkező iszapot évente egyszer el kell
szállítani
3. Technológia megnevezése:
Univerzális szennyvíztisztító berendezés kommunális szennyvíz kezelésére (41-50) LE érték
között.
Előnyei: Nincs
Hátrányai: Hol lehet letelepíteni a faluban kb 10 db berendezést, ahol a befogadó
rendelkezésre áll.

Ismerteti az építési költségek és üzemeltetési költségek összehasonlítását.
(Technológiák összehasonlítása a jegyzőkönyv részét képezi.)
A 10 éves üzemeltetési költségeket és az egyszeri telepítési költségeket összehasonlítva a
gravitációs rendszer kiépítése indokolt.
Tóthné Kiss Tímea: Az ingatlanonkénti 400 e Ft költség felett mindenkinek számolni kell a
csatorna saját ingatlanon történő kiépítésével, nem beszélve kész burkolat felbontásával.
Horváth Árpád: A Győrsövényházi tisztítóhoz történő csatlakozás nem egyszerűbb és
olcsóbb lenne?
Bősze Kolozs alpolgármester: A Győrsövényházi tisztítóhoz egy kürtő építése szükséges
Bezi fogadásához, ez kb. 100 millió forint.
Szűcs György: A tisztított szennyvíz a csatornába vezethető, nehogy a későbbek során
kössön bele valaki, akár egy szomszéd település.
Horváthné Kercza Virág pályázatíró: A tervezés, az előkészítés során minden engedélyt be
kell szerezni.
Kovács György: A most aláírt nyilatkozat a későbbiek során mire kötelez bennünket, ez
szerződésnek minősül?
Horváthné Kercza Virág pályázatíró: A nyilatkozat a pályázathoz kell, nem minősül
szerződésnek. Most van pályázati lehetőség, a jövőben nem tudjuk, hogy lesz-e?
Dobos Gábor: EU-s pályázati lehetőséget hangsúlyozza. Valószínű, hogy az EU a jövőben
más jellegű pályázati lehetőséget biztosít.
Bősze Kornél polgármester: A 95 hozzájáruló nyilatkozat nagyon kevés a pályázat
benyújtásához, akkor sem érjük el a 80 %-ot, ha most még néhányan aláírják. Fel lehet így
vállalni, hogy a pályázat benyújtásához elkészíttessük a szükséges terveket, ez kb. 6-7 millió
forint.
Horváthné Kercza Virág pályázatíró: A pályázatok elbírálásánál fontos szempont, hogy
meg legyen a hozzájáruló nyilatkozatok 80 %-a, így nem javasolom a pályázat benyújtását.
Ismerteti a képviselő-testülettel a pályázati szempontokat.
Bősze Kolozs alpolgármester: Ha most nem nyújtunk be pályázatot, a tervek
elkészíttetésével foglakozni kell.
Varga Kálmán képviselő: Én most is a pályázat benyújtását támogatom, de ha nem
pályázunk, a terveket készíttessük el.
Az elhangzottak alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal és 1 ellenszavazattal tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012. (III. 10.) H a t á r o z a t a
1. Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2012 /II.23./ számú
határozatát visszavonja.
2. A Képviselő-testület nem nyújt be pályázatot a NYDOP 4.1.1/A-1.1 kódjelű
szennyvízcsatorna építési pályázatra.
3. A képviselő-testület nem köt szerződést a a LONDAXA Építőipari és Szolgáltató
Kft. Zalaegerszeg, Mártírok u. 12. II/4. Bezi Község szennyvízcsatorna hálózatának
és szennyvíztisztításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
K.m.f.

Bősze Kornél
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

