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Szám: 55-3/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-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./ Szociális étkezés térítési díjának                                          Aczél Péter polgármester 

felülvizsgálata 
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2./ Bírósági ülnökválasztásra javaslat-                                      Aczél Péter polgármester 

tétel 

 

3./ Sportegyesület 2014. évi önkormány-                                  Aczél Péter polgármester 

zati támogatásának elszámolása 

 

4./ Vállalkozási szerződés sportöltöző                                       Aczél Péter polgármester 

építésére 

 

5./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok                                   Aczél Péter polgármester 

bérbeadása 

 

6./ 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./ Szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálata (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a térítési díj mértéke nem változik, a felülvizsgálati kötelezettséget 

jogszabály írja elő.  

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző:  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy módosult a szociális ellátás térítési díjára vonatkozó 

jogszabály. Az intézményi térítési díj felső határa a szolgáltatási önköltség összege, a térítési 

díj megállapításánál jövedelem alapján történő differenciálásra is lehetőség lenne.  

 

 

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

szociális ellátás térítési díjáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.   

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

4/2015.(III.27.) önkormányzati rendeletet 

a szociális ellátás térítési díjáról  

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

2./ Bírósági ülnökválasztásra javaslattétel (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 
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Elmondja, hogy Tóth Józsefné eddigi ülnök kérte a képviselő-testülettől a választásra való 

ismételt jelölését. Az ülés előtt eljuttatott levelében azonban bejelentette visszalépését, 

tekintettel arra, hogy munkahelyi beosztása nem teszi lehetővé a tisztség betöltését.   

 

A polgármester megállapítja, hogy a jelölt visszalépése miatt a képviselő-testület nem tesz 

javaslatot bírósági ülnök megválasztására.    

 

 

3./ Sportegyesület 2014. évi önkormányzati támogatásának elszámolása (szóbeli 

előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a sportegyesület számlákkal elszámolt a 2014. évi önkormányzati 

támogatásról és kérik az idén is a támogatást. Az önkormányzat költségvetésében 250 ezer Ft-

ot terveztek erre a célra, javasolja, hogy a korábbiakhoz hasonlóan ebben az évben is ezzel az 

összeggel segítsék a focistákat.   

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Mindenképpen utólagosan történjen a támogatás kifizetése. 

 

Feketéné Bonczók Éva képviselő: 

Javasolja, hogy a felszerelést az önkormányzat vegye meg.  

 

Hideg Tamás alpolgármester: 

Véleménye szerint a hivatal legyen megbízva a beszerzéssel.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a hivatal ezt már nem tudja felvállalni, ha a támogatás utófinanszírozott, 

akkor az ezzel járó többletmunka is sok feladatot fog jelenteni a pénzügyeseknek. 

  

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

Sportegyesület 2014. év önkormányzati támogatásának elfogadásáról és a 2015. évi 

támogatásának utófinanszírozással történő kifizetéséről szóló határozati javaslat elfogadását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

25/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Külsővat Sportegyesület 

(adószám. 18936953-1-19) székhely: 9532 Külsővat, Kossuth u. 10., továbbiakban 

Sportegyesület, képviseli Libis János elnök) 2014. évi önkormányzati támogatásának 

elszámolását elfogadja.  

  

2. Az Önkormányzat a Sportegyesület részére 2015. évben, utólagos finanszírozással, 250 

ezer Ft működési célú támogatást biztosít.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt támogatás 

felhasználásáról megállapodást kössön a Sportegyesülettel. 
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                 Határidő: azonnal 

                 Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

 

4./ Vállalkozási szerződés sportöltöző fejlesztésére (írásos előterjesztés)  

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy vállalkozási szerződést kötött a Szignál-Sat Bt. képviselőjével, Mógor Attila 

építési vállalkozóval a sportöltöző infrastrukturális fejlesztésére. A vállalkozó az építési 

munkák mellett generálkivitelezőként elvégzi a gépészeti és villaszerelési munkákat is. A 

beruházás pályázati támogatásból valósul meg. A támogatási szerződésben az önkormányzat 

vállalta, hogy a támogatási összeg 5 %-áért közfoglalkoztatottat alkalmaz.  

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazást kér a sportöltöző 

infrastrukturális fejlesztésére megkötött Vállalkozási szerződés jóváhagyásának elfogadásáról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

26/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Külsővat Sportöltöző 

infrastrukturális fejlesztésére, Külsővat Község Önkormányzata, mint megrendelő, valamint a 

Szignál-Sat Bt. (Nemesszalók, Rákóczi u. 27. képviseli: Mógor Attila) mint generálkivitelező 

között létrejött mellékelt Vállalkozási szerződést. 

 

A munkák elvégzésének vállalkozási díja: anyagköltséggel bruttó 5 156 008 Ft.  

   

               Határidő:  azonnal 

               Felelős:    Aczél Péter polgármester  

 

 

5./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

 

a) Önkormányzati földterületek mezőgazdasági hasznosítása 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában levő mezőgazdasági területek érvényes 

szerződések alapján hasznosulnak. A korábbi testület a temetőhöz kerítette a szomszédos 

szántót, amit Elek István művel. Javaslatot tesz arra, hogy érvényes szerződéssel műveltessék 

a külterület 02/11hrsz-ú, 8161m
2
 térmértékű, 17,06 AK értékű szántó területet, 40 kg búza 

árának megfelelő bérleti díjért Elek Istvánnak.  

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Javasolja urnás temetési helyek kialakítását. Füvesített területen, kisebb méretű parcellákat 

kellene kijelölni.  
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Aczél Péter polgármester: 

A javaslatra elmondja, hogy a jelenlegi utat kellene murvázni és egyik oldalán lehetne az 

urnás sírhelyeket kialakítani.  

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 

Elmondja, hogy az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a termőföld bérleti szerződéseket 

közzé kell tenni az elektronikus rendszerben és hirdetőtáblán.   

 

Miután kérdés és hozzászólás nincs, a polgármester szavazást kér az önkormányzati 

földterület a szokásos feltételekkel, öt évre történő bérbeadásának elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

27/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe adja az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Külsővat külterület 02/11hrsz-ú, 8161m
2
 térmértékű, 17,06 AK értékű 

szántó területet Elek István Külsővat, Raffel Mihály utca 29. szám alatti bérlőnek.  

 

A haszonbérleti díj: 40 kg/AK étkezési búza júliusi terménytőzsdei záró ára.  

A haszonbérlet időtartama 5 év, 2015. január 1-től 2019. december 31-ig. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést 

megkösse. 

 

              Határidő: 2015. május 31. 

              Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

Aczél Péter polgármester: 

Az evangélikus templom melletti kert területet eddig szerződés nélkül Horváth Nándor 

használta azzal a feltétellel, hogy a ház körüli területet is rendben tartja. A ház lebontásra 

került, a hely parkosítva lett, amelyet a község gondoz. Javasolja a további használat 

engedélyezését azzal a feltétellel, hogy gyommentesen tartja a területet.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

28/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete használatra átengedi az evangélikus 

templom mögötti belterület 21/4 hrsz-ú 3070 m
2
 területű kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlant Horváth Nándor, Külsővat, Petőfi u 43. szám alatti lakosnak azzal a 

feltétellel, hogy a területet gyommentesen tartsa.  

 

A használat időtartama: 1 év, 2015. december 31-ig.  

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az ingatlan használatára kössön 

megállapodást.  
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                  Határidő: azonnal 

                  Felelős: Aczél Péter polgármester  

 

 

        b) Széchenyi u 18. szám alatti lakás bérbeadása  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a Széchenyi u. 18. szám alatti önkormányzati lakásra kötött bérleti szerződés 

április 15-én lejár. Javasolja az ingatlan változatlan feltétekkel bérbeadásra történő 

meghirdetését. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

29/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Külsővat, Széchenyi u.18. szám 

alatti megüresedő önkormányzati lakást 2015. május 1-jétől bérbeadásra ismételten 

meghirdeti.  

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy változatlan bérleti feltételekkel 

gondoskodjon a bérbeadásról szóló hirdetmény közzétételéről.   

 

               Határidő: 2015. április 15.  

               Felelős:   Aczél Péter polgármester   

 

 

6./ Vegyes ügyek (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

a) Veszélyes fa kivágatása 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a temetőben lévő fenyőfa veszélyezteti a sírokat. Árajánlatokat kért a fa 

kivágására. Az egyik ajánlattevő alpintechnikával, 120 ezer Ft-ért vállalná a kivágást.   

Felhatalmazást kér a fa kivágatására a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

30/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőben lévő veszélyes fenyőfát 

alpintechnikával kivágatja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő 

vállalkozóval a munkát végeztesse el.   

 

          Határidő: azonnal 

          Felelős:   Aczél Péter polgármester  
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b) Pályázat a könyvtár szakmai eszközfejlesztésére és korszerűsítésére 

 

Aczél Péter polgármester: 

Ismerteti a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázati felhívást a kistelepülések 

könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. Az előterjesztés kiküldését 

követően szereztek információt a megyei könyvtártól, hogy az informatikai eszközök értéke 

az egész beruházás 10 %-a lehet. A monitorok cseréjére nem elegendő ez az összeg. Az 

eredeti terv szerint a régi bútorokat szerették volna kicserélni, helyette a pályázati 

támogatással egy olvasósarok kialakítását javasolja. A berendezési terv megfelelőségéről a 

megyei könyvtár szakvéleményét kell beszerezni, velük a kapcsolatfelvétel megtörtént. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a könyvtári normatíva igénybevétele feltételeként a 

könyvtárnak szombaton is nyitva kell tartani.  

 

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

pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

31/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Nemzeti 

kulturális Alaphoz a Külsővati könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére 

elnyerhető támogatás iránt. A fejlesztés összes költsége 437.736,- Ft, melyhez 393.962,-Ft a 

támogatás igényelés, és 43.774,-Ft önerőt biztosít.  A pályázat 10 000,-Ft összegű nevezési 

díjának átutalását tudomásul veszi.  

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.  

 

          Határidő: 2015. április 1. 

          Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

c) Művelődési ház bérbeadása 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy április 11-én jótékonysági rendezvény megtartására, illetve később ballagásra 

és családi rendezvényekre szeretnék igénybe venni a művelődési házat. Ilyen célú bérbeadásra 

nincs meghatározva bérleti díj az önkormányzat rendeletében. Javasolja, hogy következő 

ülésén foglalkozzon a képviselő-testület a Művelődési ház bérleti díjaival.  

 

 

d) Tájékoztató 

 

Aczél Péter polgármester: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pápai járási hivatal települési ügysegédje 

csütörtökönként 2 óra időtartamban ügyfélfogadást tart a településen.  

Március 5-étől változott az OTSZ szabályozása, belterületen avar és kerti hulladék égetése az 

önkormányzat környezetvédelmi rendeletében foglaltak szerint történhet.  
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