JEGYZŐKÖNYV
Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 2. napján tartott
rendkívüli testületi üléséről.
Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme
Jelen vannak:

Fazekas Tibor polgármester
Árki Tiborné alpolgármester, Kiss Ervin képviselő,
Lukács Mónika képviselő, Icha Róbertné képviselő
Papp Melinda mb. aljegyző, Medgyesi Réka
jegyzőkönyvvezető

Távollét nem volt.
Fazekas Tibor polgármester köszöntötte a képviselőtestületet. Megállapította, hogy a
testület teljes létszámban jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:
-

Vízi közműszolgáltatás
ÖNHIKI pályázat módosítása

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselőtestület a szóban előterjesztett napirendi pontokat elfogadta.
Napirend tárgyalása
1.)

Vízi közműszolgáltatás

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy Sásd Város Önkormányzata április 20-i
testületi ülésén azonnali hatállyal felmondta a Pécsi Vízmű Zrt-vel kötött szolgáltatási és
vagyonkezelési szerződését. Ezt követően április 27-én birtokba vette az önkormányzat
tulajdonában lévő vízi közműveket és új szerződést kötött a DRV. Zrt.-vel az ivóvíz és
csatornarendszer működtetésére. Vázsnokon továbbra is a Pécsi Vízmű Zrt. a szolgáltató,
viszont Sásdnak továbbra is szüksége van a biztonságos vízellátáshoz vázsnoki ivóvízre.
Másrészt Vázsnoknak is érdeke, hogy továbbra is ivóvizet biztosítson a sásdi lakosságnak
mivel csak így tartható a lakossági vízár. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban
kiadott határozati javaslatot fogadják el a települések érdekeire és kölcsönös előnyeire
figyelemmel.

Kiss Ervin képviselő megkérdezte, hogy a Sásd Város Önkormányzata és a Pécsi Vízmű Zrt.
közti szerződés felbontás nem veszélyezteti-e a vázsnoki lakosság ivóvízzel való ellátását.

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy a Pécsi Vízmű Zrt.-vel Vázsnok Község
Önkormányzatának hatályos szerződése van. Ennek ellenére jogi szakértőt bízott meg bruttó
100 ezer forintért, hogy véleményezze a jelenlegi szolgáltató elszámolási gyakorlatát,
valamint az ivóvíz minőségének kérdését. A jogi szakértő szakértői véleménye alapján lehet
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majd átgondolni az ivóvíz szolgáltatás jövőjét Vázsnokon. Amennyiben a szolgáltató
szerződés szerint teljesít, nincs jogi lehetőség arra, hogy szolgáltatót váltson az
önkormányzat.
Kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselőtestületének
43/2011. (VI. 02.) KTH. számú határozata
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő, Vázsnok, 87/1. hrsz-ú, a Pécsi Vízműveket
Működtető és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság (Pécsi Vízmű Zrt.)
üzemeltetésében lévő ivóvíz kinyerésére alkalmas kútból Sásd Város
lakossága számára azt követően is biztosítani kívánja az ivóvizet, hogy Sásd
Város Önkormányzata az 57/2011. (IV. 20.) KTH. számú határozatában a
Pécsi Vízmű Zrt.-vel Pécsett, 2007. november 21. keltezéssel kötött
vagyonkezelési és működtetési szerződését azonnali hatállyal felmondta.
Az egészséges ivóvíz biztosítása kötelező önkormányzati feladat, amelynek
biztosításában Vázsnok Község Önkormányzata együtt kíván működni Sásd
Város Önkormányzatával. Az együttműködés keretében Vázsnok Község
Képviselő-testülete az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló
12/2009.(XII.21.) Ökr. számú rendeletében meghatározott hatósági áron, 364
Ft/m3+ ÁFA összegben- igény szerint - biztosítja az ivóvizet Sásd Város
Önkormányzata, és a városban szolgáltató Dél-Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. részére.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Pécsi Vízmű Zrt-t, mint
szolgáltatót és Sásd Város Önkormányzatát soron kívül értesítse a döntéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Fazekas Tibor polgármester

2.)

ÖNHIKI pályázat módosítása

Fazekas Tibor polgármester elmondta, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról a Magyar
Államkincstár visszajelzésére módosítására van szükség, mely az önkormányzat 2011. évi
költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 3.009 ezer forint összegű
működési célú hiányra kell pontosítani. E nélkül a pályázatot nem tudják benyújtani, ezért
kéri a képviselő-testületet, hogy határozzanak.
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi döntést hozta:

Vázsnok Község Képviselő-testületének
44/2011. (V. 02.) KTH. számú
határozata
1.

2.

I./
II./
III./

IV./
V./

Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi
költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. Törvény 6. számú mellékletének 2.
pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
Vázsnok Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1.000 fő alatti és
a Sásd székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
A települési önkormányzat helyi adók bevezetéséről döntött és 2011. évben
ilyen jogcímen 890 ezer forint összegű bevételt tervez.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 3.009 ezer forint összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.
Az önkormányzat kötelezettség vállalása 2010. és 2011. évben nem haladja
meg az Ötv.88 § (2) bek. szerinti éves kötelezettség vállalás felső határát.
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
Határidő:
Felelős:

2011. április 30.
Fazekas Tibor polgármester

További napirend nem volt, Fazekas Tibor polgármester a testületi ülést bezárta.

Kmf.
Fazekas Tibor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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