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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 13-án 17.00 

órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Külsővat, Önkormányzati hivatal 

                         

Jelen vannak: 

  

A Képviselő-testület tagjai:  

 

 Aczél Péter polgármester 

           Hideg Tamás alpolgármester 

           Feketéné Bonczók Éva képviselő             

           Lengyelné Hőbe Katalin képviselő 

           Szabó Lászlóné képviselő              

  

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

          dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

Hiányzó: nincs 

 

                    

Aczél Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 

5 tagjából 5 fő képviselő az ülésen megjelent, melyre tekintettel a képviselő-testület 

határozatképes. Megnyitja a nyilvános ülést és megkérdezi, hogy az írásban megküldött 

napirendi javaslaton kívül a képviselők részéről van-e más napirendi javaslat.  

Miután egyéb javaslat nincs, szavazásra bocsátja a meghívó szerinti következő napirendi 

javaslat elfogadását. 

  

 

N a p i r e n d: 

 

T á r g y:                                                                                   E l ő a d ó: 

 

1./ Az Önkormányzat 2015. évi költségve-                                Aczél Péter polgármester 

tésének terve 
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2./ Az egyes szociális ellátásokról szóló                                   Aczél Péter polgármester 

önkormányzati rendelet-tervezet 

 

3./ Az önkormányzati rendeletek előké-                                   Aczél Péter polgármester 

szítésében való társadalmi részvételről  

szóló önkormányzati rendelet hatályon  

kívül helyezése 

 

4./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszer-                              Aczél Péter polgármester 

zési terve 

 

5./ Vegyes ügyek                                                                       Aczél Péter polgármester 

 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot.  

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

1./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terve (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a kiadások nagy részét a tavalyi teljesítés adatai alapján tervezték. Kötött 

felhasználású bevételként szerepel a sportöltöző felújításához elnyert MLSZ támogatás, 

melyhez pályázati önrészt kell biztosítani. A támogatás felhasználási célja módosításának 

kezdeményezését javasolja. Jobban megfelelne az igényeknek - a sportöltöző helyett - a 

tornaterem környékén szabadidőpark és kézilabda, valamint kispályás focipálya kialakítása. 

További pályázattal lenne lehetőség a tornaterem fejlesztésére, felnőtt sporteszközök 

beszerzésére. A főtér rekonstrukciós tervének elkészítése 500 ezer Ft kiadási összeggel, a 

beltéri csatornahálózat tervezése 900 ezer Ft költséggel szerepel a költségvetésben. A 

tervezett autóbuszváró Pápa irányába kerül elhelyezésre, egyeztetés szükséges a közúti 

igazgatósággal és a Volánnal. A közvilágítás a kereszteződésben lévő buszmegállóig kerül 

kiépítésre. A bánhalmai vízvezeték terve elkészült, a kivtelezésre 10 837 ezer Ft összegű 

árajánlatot adott a Vasivíz. Pályázati támogatás esetén lesz lehetőség a megvalósítására.   

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Véleménye szerint takarékosabban kellene fűteni a könyvtárat. A telefonköltséget – a közös 

önkormányzati hivatal telefonköltségéhez viszonyítva - soknak tartja. 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a telefonköltségre tervezett kiadás az orvosi rendelő, a védőnő, jegyző 

birtokában lévő, valamint a hivatali telefonok összes költségét tartalmazza. Folyamatban van 

egy kedvezőbb ajánlat tanulmányozása, mellyel kb. 100 ezer Ft-tal csökkenthető a kiadás.  

 

Lengyelné Hőbe Katalin képviselő: 

Az orvosi rendelő fenntartási költségét soknak tartja a bérleti díj bevétellel szemben. Javasolja 

a háziorvos által fizetett bérleti díj felemelését.  

 

Aczél Péter polgármester: 
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Az orvosi rendelő bérleti díja a korábbi testületek döntése alapján alakult ki. Felmerült a 

délutáni rendelés iránti igény, emiatt egyeztető megbeszélést kezdeményez a házorvos és a 

képviselő-testület között.   

 

Feketéné Bonczók Éva képviselő: 

Megkérdezi, hogy kötelező-e fizetni a fogorvosi ellátásért. Évente 400 ezer Ft-ot fizet ki az 

önkormányzat a semmiért.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Korábbi megállapodás alapján az önkormányzat havi 4,-Ft/lakos összegű hozzájárulást fizet a 

fogorvosnak a feladat ellátásáért. 

 

Lengyelné Hőbe Katalin képviselő: 

Megkérdezi, hogy a művelődési háznál üzemeltetési anyagra előirányzott kiadás, valamint az 

óvodai feladatra tervezett 2 070 ezer Ft kiadás miből adódik.  

  

Aczél Péter polgármester: 

A művelődési háznál a rendezvények anyagköltségét tervezték. A közművelődésre kapott 

állami támogatás felhasználásáról el kell számolni. Az óvoda működtetéséhez a központi 

költségvetési támogatás nem elegendő, az önkormányzatnak 2 070 ezer Ft-tot kell átadnia az 

intézményi társulásnak.    

 

Miután a napirendhez egyéb kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását.   

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az  

 

1/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletet 

Külsővat Község Önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

2./ Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

 Aczél Péter polgármester: 

A rendelet-tervezethez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az eddigi 

tapasztalatokat beépítették a rendeletbe. A gyakorlat dönti majd el, hogy megfelelő-e a 

szabályozás. Az állam 3 056 ezer Ft-ot biztosít erre a feladatra. A normatíva a költségvetési 

törvényben részletezett szociális kiadásokra használható fel.  

 

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az egyes 

szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.   

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a  
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2/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletet 

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról. 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

3./ Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az 

önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 

15/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet elfogadását.   

 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

3/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletet 

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről  

15/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

4./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az 

önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének előterjesztés szerinti elfogadását.  

 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

21/2015.(II.13.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Külsővat Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint hagyja 

jóvá azzal, hogy év közben szükség szerint módosítja.  

 

                 Határidő: folyamatos 

                 Felelős:   polgármester, jegyző 

 

 

5./ Vegyes ügyek  

Előadó: Aczél Péter polgármester  
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a) Megállapodás ügysegédi feladatok ellátására (írásos előterjesztés) 

 

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az 

ügysegédi feladatok ellátásáról szóló, előterjesztés szerinti határozati javaslat(2) elfogadását. 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

22/2015.(II.13.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési ügysegédi feladatok 

ellátására vonatkozóan a Veszprém Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás-

tervezetben foglaltakkal egyetért.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, valamint annak 

az ügyfélfogadás időpontja, időtartama vonatkozásában jövőben esedékessé váló szükség 

szerinti módosításainak aláírására.  

 

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az ügysegédi feladatok ellátására 

vonatkozóan aláírt megállapodás esetleges módosításáról a soron következő ülésen 

tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

   

               Határidő:  azonnal, folyamatos 

               Felelős:    Aczél Péter polgármester  

 

 

b) Főtér rendezési terve (szóbeli előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy Demény Zoltán építőmérnökkel három tervet dolgoztatott ki a főtér 

rekonstrukciójára. (A tervek mellékelve). Mindhárom figyelembe veszi a buszfordulót, és a 

Kossuth utca széles torkolatát. A terveket színes vázlatokon mutatja meg a képviselőknek. 

A képviselők részletesen megbeszélik a tervek előnyeit és hátrányait. A nyújtott 

körforgalommal kialakított megoldást tartják a legjobb megoldásnak, amely kellő számú 

parkolóhelyet is biztosít a közintézményeknek. 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

23/2015.(II.13.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a főtér rendezésére a 2. számú 

tervvázlatot fogadja el, nyújtott körforgalommal, melynek tengelyébe áthelyezésre kerül a 

Zrínyi emlékmű, valamint a közintézmények elé parkolóhelyek kerülnek kialakításra. Felkérik 

a polgármestert, hogy bízza meg Demény Zoltán építőmérnököt az engedélyes terv 

kidolgozásával a költségvetésben biztosított 500 ezer Ft összeghatárig. 

 

          Határidő: 2015. március 10. 

          Felelős:   Aczél Péter polgármester  



c) Konyvtdrszoba hasznositdsa (szobeli eloterjesztes)

Aczel Peter polgarmester:
Keri a kepviseloket, hogy a volt konyvtarszobanak hasznositasarol dontsenek, annak
figyelembe vetelevel, hogy a Vati Fiuk C.C. adta at gyakorlotermuket a kozsegi konyvtarnak.

Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 5 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil hozza a kovetkezo hatarozatot:

24/2015.fII.13.) kepviselo-tcstuleti hatarozat

Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a volt konyvtarszobat dijmentes
hasznalatra atadja a Vati Fiuk C.C. amator egyiittesnek, akik a helyiseget sajat celjaikra
kialakithatjak. A Kepviselo-testiilet fenntartja maganak a jogot arra, hogy a donteset evente
feliilvizsgalja.

Hatarido: azonnal
Felelos: Aczel Peter polgarmester

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 18.45 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testiileti ul^st.

-- /̂ K. m. f.

X<iG^ / /
Aczel Peter /^ \. Szabadics Zsifzsanna
polgarmester j egyzo
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