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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
7/2012. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. április 24-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Dr. Antalics Zsolt, Pleva Norbert, Nagy Jenő képviselők.
Bejelentéssel távol maradt: Imró Jánosné képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István
Orgoványi László polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes,
mert a 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, így az ülést megnyitja.
Javaslatára a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:
N A P I R E N D: 1./ A HUSK pályázattal megvalósuló internethálózat üzemeltetőjének kiválasztása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester

1. A HUSK pályázattal megvalósuló internethálózat üzemeltetőjének kiválasztása
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés
összehívására azért volt szükség, mert a határon átnyúló pályázat keretében megvalósuló szélessávú
internethálózat kiépítésének önerejének biztosításához az OTP Bank Nyrt. hitelígérvényét visszamondta,
ezért más módon kell azt a támogatási szerződés megkötéséhez biztosítani, melynek hiánypótlási határideje
mindjárt lejár. Hosszas jogi tanácskozást követően erre úgy kerülhet sor, hogy az üzemeltető személyét már
most kiválasztjuk, aki felvállalja, hogy az első 15 év bérleti díját előre befizeti az önerő biztosítása
érdekében, oly módon, hogy az első 5 év bérlete térítésmentes, mert a pályázati kiírás szerint az első 5
évben profitot nem termelhet a megvalósított rendszer. Hosszas megelőző tárgyalások eredményeként
egyetlen cég vállalta ennek befizetését, mint jövőbeni üzemeltető, amely az IP-Park Távközlési Szolgáltató
Kft. (1116 Budapest, Hunyadi János út 162.), melynek ügyvetető igazgatója, Jankó Attila biztosított arról,
hogy amennyiben a szerződés megkötésre kerül, azonnal biztosítja számunkra bérleti díjként az önerőhöz
szükséges 15 millió forintot. Az önerőt önmagunk nem tudjuk biztosítani, s mivel a hitelintézetek sem
adnak hitelt, ez tűnik az egyetlen járható törvényes útnak, hogy a pályázat ne fusson zátonyra. Orgoványi
László polgármester ismerteti az üzemeltetési szerződés elemeit, mivel a döntés a képviselő-testület
hatásköre ezért kéri, vitassák meg és döntsenek az üzemeltető kiválasztásáról és a határozati javaslat
elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Sajnos csak ez az üzemeltetési szerződés az, amellyel biztosítani és
igazolni tudjuk az önerő meglétét, különben a pályázatunk nem valósulhat meg, ezért javaslom a szerződés
megkötését.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Már túl előrehaladott a pályázatunk és túl sok pénzt öltünk bele, hogy most
visszalépjünk, üzemeltetni valakinek úgyis kell majd, ezért javaslom a szerződés megkötését, hogy a
pályázat megvalósulhasson.

2

Pleva Norbert képviselő: Miért 15 évre szól a szerződés?
Orgoványi László polgármester: Ezt a kérdést Én is feltettem az ügyvezető igazgatónak, aki válaszában
elmondta, hogy az előzetes megtérülési ráta számításánál, mint optimálisan figyelembe vehető időszak a 15
év jött ki, figyelembe véve, hogy a lefedni kívánt területen több szolgáltató már biztosít széles sávú internet
hozzáférést, illetve a jövőben üzemeltetni kíván hasonlót (T-Home, helyi kábeltévé szolgáltató, stb.).
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő-testületének
39/2012.(IV.24.) határozata
A HUSK 1001/2.5.1/0034 projekt szélessávú internetkapcsolat létesítés Galgaguta és Nenince közötti
szélessávú internet összeköttetés I. szakasz (Galgaguta-Balassagyarmat országhatár) üzemeltetőjének
kiválasztásáról.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a HUSK 1001/2.5.1/0034 projekt
szélessávú internetkapcsolat létesítés Galgaguta és Nenince közötti szélessávú internet összeköttetés I.
szakasz (Galgaguta-Balassagyarmat országhatár) üzemeltetőjének kiválasztásáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület, üzemeltetőnek megválasztja az IP-Park Távközlési Szolgáltató Kft.-t (1116 Budapest,
Hunyadi János út 162.).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére és az üzemeltetői
szerződést aláírására.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester megköszönte a Képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést
berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 16 óra 50 perc.
Kmft.
Orgoványi László
Polgármester

Várszegi György
Körjegyző

