
K ü l s ő v a t  K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t a  

9 5 3 2  K ü l s ő v a t ,  K o s s u t h  u .  7 0 .  

Tel: 89/342-090; 20/418-8690 

Fax.: 89/342-090 

e-mail: pmkvat@gmail.com  

                                

 

 

Szám: 107-2/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-án 17.50 

órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Külsővat 

                        9532 Külsővat, Kossuth u. 70. 

 

Jelen vannak: 

  

A Képviselő-testület tagjai:  

 

 Aczél Péter polgármester 

           Pethő Zoltán alpolgármester  

           Horváthné Zsani Magdolna képviselő 

           Szabó Lászlóné képviselő  

           Szalay Istvánné 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 képviselő-testületi ülést. Megkérdezi, hogy az írásban 

megküldött napirendi javaslaton kívül van-e más javaslat. Miután egyéb javaslat nincs, 

szavazást kér a meghívó szerinti következő napirendi javaslat elfogadásáról: 

 

  

 

N a p i r e n d: 

 

T á r g y:                                                                                   E l ő a d ó: 
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1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségveté-                              Aczél Péter polgármester 

sének terve 

 

2./ Rendőrséggel megkötött támogatási szer-                             Aczél Péter polgármester 

ződés megújítása 

 

3./ Önkormányzati földterületek mezőgazda-                             Aczél Péter polgármester 

sági hasznosítása 

 

4./ Mersevát község településszerkezeti terve                            Aczél Péter polgármester 

és helyi építési szabályzata módosításának vé- 

leményezése 

 

5./ Helyi választási bizottság tagjainak kiegé-                           dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

szítése 

 

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./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének terve (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Horváthné Zsani Magdolna képviselő:  

Megkérdezi, hogy ki a jogalkotás feladaton szereplő, 2 fő további jogviszony létesítő személy. 

Telefonköltségre tervezett 330 ezer Ft, valamint gázköltségre tervezett 300 ezer Ft 

előirányzatot soknak tartja.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Válaszában elmondja, hogy 1 fő napi 4 órás hivatalsegéd álláshelyen 2 főt napi 2 órában 

foglalkoztatnak. A hivatal gázköltsége együtt szerepel a kultúrházéval.  

A továbbiakban elmondja, hogy a rendőrség benzin költségéhez hozzájárult az önkormányzat, 

most is kértek támogatást. A tartalék előirányzatnál szerepel a bánhalmai vízvezeték rendszer 

tervezésének költsége.  Alpolgármester úrral és jegyző asszonnyal együtt tárgyalt a Vasivíz 

vezetőivel Bánhalma vízellátása ügyében. A szolgáltató tájékoztatása szerint évente kb. 400 

ezer Ft amortizáció képződik, a fejlesztés költsége kb. 10 millió Ft, a megtérülés ideje több 

évtized lenne. Egyedüli megoldás, hogy az önkormányzat megtervezteti és megépíti a 

vezetékrendszert a lakásokhoz és a meglévő vízműből kapják a vizet. Holnapi napon 

találkozik egy tervezővel, aki árajánlatot ad tervezésre. Utána következhet a kivitelezés.  

A temető mögötti területet Dénes Sándor megnézte, két gépet hozna, 650 ezer Ft + áfa lenne a 

tereprendezés költsége.   

 

Horváthné Zsani Magdolna képviselő:  

Meg kell szüntetni az építési törmelék lerakásának engedélyezését és értesíteni kell a 

lakosságot az engedély nélküli lerakás következményeire.  
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Pethő Zoltán alpolgármester: 

A gépi munkákra szintén beszerez árajánlatot. 

 

Horváthné Zsani Magdolna képviselő: 

Nem szerepel a költségvetési tervezetben út és járda építése, ami a legtöbb ember igénye. 

Sportfeladatra 1 700 ezer Ft van tervezve, arról volt szó, hogy pályázik a sportegyesület.  

Megkérdezi, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 700 ezer Ft tárgyi eszköz beszerzést 

mire fordítják.  

 

Aczél Péter polgármester: 

A tartalékból, valamint a konszolidációs alapból lehetne út- és járdaépítésre költeni. A 

sportfeladaton szereplő összeg az öltöző építésének befejezéséhez szükséges. Folyamatban 

van erre a célra a sportegyesület pályázatának elkészítése, de nehézkes, sok akadály merül fel.  

A közfoglalkoztatáshoz mindig kapcsolódik közvetlen költségként elszámolható tárgyi eszköz 

beszerzés. Ezt a költséget támogatásként megkapja az önkormányzat.   

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Megkérdezi, hány fő szociális étkező van, az előterjesztésben szereplő 5 főt kevésnek tartja.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Megerősíti az előterjesztés szerinti adatot.  

 

Horváthné Zsani Magdolna képviselő: 

Megjegyzi, hogy a rendszeres szociális ellátás kiadásai nagyrészt megtérülnek.  Megkérdezi, 

hogy hulladék ártalmatlanítás címén milyen kifizetés történik, valamint a tanösvény 

pályázathoz még mit kell teljesíteni.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Válaszában elmondja, hogy az előző ülésen hagyta jóvá a képviselő-testület a HUKE Kft-vel 

a temetői konténer elszállítására és a hulladék ártalmatlanítására kötött szerződést. A 

tanösvény pályázathoz kapcsolódóan az idei évben kötelező eszközbeszerzés lesz.  

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Javasolja, hogy a Petőfi utca felső részén az út letolását és kavicsozását csináltassa meg az 

önkormányzat. Esős időben nagy sár van azon a részen. Már többször szavazott róla a 

képviselő-testület, mégsem valósult meg.  

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Elmondja, hogy a javasolt munka elvégzésének kb. 2 millió Ft a költsége. 

 

Aczél Péter polgármester: 

Véleménye szerin a csatorna társulat pénzéből lehet majd megcsináltatatni az utat.  

 

Miután további kérdés és vélemény nincs, a polgármester lezárja a napirend vitáját és 

szavazást kér az önkormányzat 2014. évi költségvetésének előterjesztés szerinti elfogadásáról.  

 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a mellékelt 
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1/2014.(II.21.) önkormányzati rendeletet 

Külsővat Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

 

 

2./ Rendőrséggel megkötött támogatási szerződés megújítása (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, a Pápai Rendőrkapitányság levélben kérte az illetékességi területén lévő 

önkormányzatokat, hogy anyagi lehetőségeik függvényében továbbra is támogassák a 

rendőrség munkáját. A kapott összeget az adott településen szolgálatot teljesítő szolgálati 

gépkocsik üzemanyag költségére fordítják. A korábbi támogatási szerződés lejárt, 2014 évre 

hasonló tartalmú megállapodást szeretne kötni a rendőrkapitányság.  

 

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

rendőrséggel kötött támogatási szerződés megújításáról szóló határozati javaslat elfogadását.  

 

  

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

5/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére, 2014. január 1. és 2014. december 

31. közötti időre, a település állandó lakosainak száma (743 fő) x 10,-Ft/hónap azaz 89 160,-

Ft támogatást biztosít azzal, hogy a támogatási összeget a „Marcal” Körzeti Megbízotti 

Csoport által használt szolgálati gépkocsi – belső normában meghatározott mértéken felüli – 

üzemeltetésére (üzemanyag-költségek fedezésére) kell fordítani.  

 

A Képviselő-testület – mint Adományozó - hozzájárulását adja nevének és székhelye címének 

kedvezményezett általi kezeléséhez.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozásról szóló Megállapodás 

aláírására.  

 

           Határidő: azonnal 

           Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

3./ Önkormányzati földterületek hasznosítása (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

   a) Önkormányzati építési telkek mezőgazdasági hasznosítása 

Aczél Péter polgármester: 

Az önkormányzati telkek mezőgazdasági hasznosítására Elek Istvánnal megkötött 

haszonbérleti szerződés időtartama 2013. december 31-én lejárt. Javasolja a haszonbérlet 
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meghosszabbítását a kiküldött szerződés-tervezet szerint. A haszonbérleti díj 2,-Ft/m2 

egységárról 4,-Ft/m2-re módosul.  

 

 

Miután a napirendhez kérdés és hozzászólás nincs, a polgármester szavazást kér a 

Mezőgazdasági haszonbérleti szerződés jóváhagyásának elfogadásáról. 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

6/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

Külsővat 232, 234, 236, 237, 239, 240 hrsz-ú építési telkek mezőgazdasági célú 

hasznosítására Elek István Külsővat, Raffel u. 27. szám alatti lakos bérlővel 2018. december 

31-ig meghatározott időre létrejövő, mellékelt Mezőgazdasági haszonbérleti szerződést 

jóváhagyja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést aláírására.  

 

                Határidő: azonnal  

                Felelős: Aczél Péter polgármester  

 

  

       b) Elektronikus ingatlan árverésen való részvétel (szóbeli előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hirdetményt tett közzé, melyben köztartozás behajtása 

érdekében indult végrehajtási eljárásban elektronikus árverésre bocsátja a Külsővat 202/2 hrsz 

alatti ingatlant. A tulajdoni lap szerint az ingatlan művelési ága kivett lakóház, udvar, de a 

lakóház természetben már nem létezik. Az ingatlan becsértéke 1 500 ezer Ft, minimális 

ajánlat 97 500 Ft. Javasolja, hogy parkosítás céljára próbálja megszerezni az önkormányzat az 

ingatlant. A rendezési terv szerint építési tilalom van a területre, egyéb hasznosításra nincs 

lehetőség.  

 

Miután a napirendhez kérdés és hozzászólás nincs, a polgármester szavazatást kér a 202/2 

hrsz-ú ingatlan árverés útján történő megszerzésnek elfogadásáról.   

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

 

7/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete árverezni kíván a Külsővat, 202/2 

hrsz-ú végrehajtása alatt álló ingatlanra. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan árverésen az önkormányzat nevében – a 

becsérték alatt - tegyen ajánlatot, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével 

kapcsolatos dokumentumokat aláírja.  
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           Határidő: 2014. március 21. 

           Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

4./ Mersevát község településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosításának 

véleményezése (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Miután a napirendhez szóbeli kiegészítés, kérdés és vélemény nincs, a polgármester 

szavazásra bocsátja Mersevát község településszerkezeti terve és építési szabályzata 

módosításának véleményezéséről szóló határozati javaslat elfogadását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

 

8/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mersevát község helyi rendezési 

terve és építési szabályzata módosításának tervét a megküldött tervdokumentáció alapján 

véleményezte, kifogást nem emel.  

 

                 Határidő: azonnal 

                 Felelős: Aczél Péter polgármester  

 

5./ Helyi választási bizottság tagjainak kiegészítése (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 

Elmondja, hogy a helyi választás bizottság három tagjának lemondás, illetve 

összeférhetetlenség miatt megszűnt a megbízatása. A lemondott tagok helyére a póttagok 

lépnek. Két választott póttag van, emiatt egy új bizottsági tag és két új póttag választása 

szükséges. Ismerteti a HVB tagjaira vonatkozó javaslatot: tagnak Feketéné Bonczók Éva, 

póttagoknak Komjáthy Istvánné és Gécs Károlyné helyi lakosok megválasztását javasolja. A 

javasolt személyek írásban nyilatkoztak, hogy vállalják a jelölést és megválasztásuk 

tárgyalására nem kérik zárt ülés elrendelését.  

 

Aczél Péter polgármester szavazásra bocsátja a HVB tagára és póttagjaira tett javaslat 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

9/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Külsővat Község Helyi Választási 

Bizottsága – lemondás, illetve összeférhetetlenség miatt megszűnt megbízásokra tekintettel -  

tagjának:       Bonczók Éva Külsővat, Petőfi u. 5. szám alatti lakost,  
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póttagjainak: Komjáthy Istvánné Külsővat, Kossuth u. 32. szám alatti lakost és 

                      Gécs Károlyné Külsővat, Kossuth u. 64. szám alatti lakost 

megválasztja.  

 

              Határidő: azonnal 

              Felelős:   dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

 

6./ Vegyes ügyek  

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

a) Döntés ingatlan felajánlás elfogadásáról (írásos előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 

Révay Béla Zoltánné, valamint Rába Elemérné ingyenesen felajánlották az önkormányzatnak 

a külsővati 92/1 és 92/4 hrsz alatti ingatlanokban lévő 105/3240-ed tulajdoni hányadú 

örökrészüket. Az ingatlanoknak 14 tulajdonosuk van, köztük az önkormányzatnak is van 

tulajdonrésze a területekben. A felajánlott ingatlanrészek elfogadása esetén az önkormányzat 

lenne a legnagyobb résztulajdonos.   

 

Miután kérdés és hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja Révay Béla Zoltánné 

és Rába Elemérné örökrészének elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

10/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Révay Béla Zoltánné 

Pápa, Tizedik u. 48. szám alatti lakos ingyenes ingatlan felajánlását a Külsővat, 92/1 hrsz 

alatti 115 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanban nevezett örököst 

megillető 105/3240 tulajdoni hányadára, valamint a 92/4 hrsz alatti 568 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanban örököst megillető 105/3240 tulajdoni hányadra 

vonatkozóan.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok önkormányzati 

tulajdonba vételével kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja.  

 

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket az önkormányzat magára vállalja.  

 

            Határidő: azonnal  

            Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

11/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 
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Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Rába Elemérné Pécs, 

Fellbach u. 20. szám alatti lakos ingyenes ingatlan felajánlását a Külsővat, 92/1 hrsz alatti 115 

m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanban nevezett örököst megillető 

105/3240 tulajdoni hányadára, valamint a 92/4 hrsz alatti 568 m2 területű, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlanban örököst megillető 105/3240 tulajdoni hányadra vonatkozóan.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok önkormányzati 

tulajdonba vételével kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja.  

 

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségeket az önkormányzat magára vállalja.  

 

            Határidő: azonnal  

            Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

       b) Pályázat benyújtása hősi emlékmű felújítására (szóbeli előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 
Elmondja, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalmi Kutatásért 

Közalapítvány pályázatot írt ki az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 

rendbetételére, renoválására. A pályázathoz nem szükséges önerő, 100 %-os támogatású. A 

községben lévő első és második világháborús emlékmű felújítása érdekében javasolja a 

pályázat benyújtását.  

 

Miután kérdés és hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az első világháborús 

emlékmű helyreállítására pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslat elfogadását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

12/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-és 

Kelet-európai Történelem és Társadalmi Kutatásért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-

02 jelű pályázatára, a községi első világháborús emlékmű felújítására, renoválására.  

 

A pályázott támogatási összeg: 1 millió forint 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az önkormányzat pályázatának benyújtásával.  

 

                Határidő: 2014. március 31. 

                Felelős:    Aczél Péter polgármester 

 

  c) Sporttal kapcsolatos feladatok, kötelezettségek, sportra fordítandó összeg (szóbeli 

előterejsztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az idei évben ismét lehetőség van egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó támogatás igénybevételére a 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján. A községi 

sportöltöző építéséhez elnyerhető támogatásra tavalyi évben is pályázott az önkormányzat. 
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Javasolja a pályázat ismételt benyújtását, melyhez a BM rendelet alapján csatolni kell a 

képviselő-testület határozatát, amely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat 

és kötelezettségeket, valamint a költségvetésből a sportra fordítandó összeget. Szavazásra 

bocsátja az erre vonatkozó határozati javaslat elfogadását.                                 

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

13/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 
Külsővat község Képviselő-testülete a sporttal kapcsolatos feladatokat, 

kötelezettségeket, a sportra fordítandó összeget az alábbiak szerint 

határozza meg:  

Az Önkormányzat elsődleges célkitűzése a településen élő minden 

korosztály számára a tömeg- illetve a szabadidősport lehetőségeinek 

színvonalas biztosítása, hozzájárulva ezzel a lakosság számára az 

egészségesebb életmód feltételeinek megteremtéséhez.  

Ezáltal feladatunk a sportolásra alkalmas helyiségek, épületek biztosítása a 

lehető legtöbb sportág megvalósításához, valamint az idősebb korosztály 

számára is a sportolási lehetőségek megteremtése és hosszú távú 

biztosítása.  

Az önkormányzat kötelezettsége, hogy a tulajdonában lévő 

sportlétesítmények alap funkcióját megtartsa, üzemeltetésüket biztosítsa, 

az üzemeltetés rendjét szabályozza, a sportlétesítmények állagát megóvja 

és lehetőség szerinti fejlessze. Kötelezettsége, hogy a rendelkezésre álló 

eszközökkel támogassa a helyi sportéletet annak érdekében, hogy minél 

többfajta sportolási lehetőség álljon a fiatalok a felnőtt és az idős 

korosztály rendelkezésére.  

A településen működő sportegyesület működését az Önkormányzat 

minden évben támogassa.  

Az Önkormányzat saját költségvetéséből a sportra fordítandó összeget 

2014. évben 2.058 e Ft összegben határozza meg.  

Felkéri a polgármestert, hogy a meghatározott feladatok, kötelezettségek 

megvalósulásáról gondoskodjon.  

Felelős: Aczél Péter polgármester  

Határidő: folyamatos              
 

 

   d) Sportöltöző felújítására pályázat benyújtása (szóbeli előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 

Ismerteti a sportlétesítmény fejlesztésére benyújtásra kerülő pályázatról szóló határozati 

javaslatot. Elmondja, hogy a költségvetés aktualizálásra került a 2014. évi árakkal. A 

beruházás összes költsége 5 938 849 Ft, melyhez 10 %, azaz 593 885  Ft önrész vállalása 

szükséges.  A támogatás 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkozatási 

jogviszonykeretében közfoglalkoztatott alkalmazását kell vállalni.  

 

 

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, szavazásra bocsátja a pályázat benyújtásáról 

szóló határozati javaslat elfogadását 
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Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

14/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 

Külsővat község képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

belügyminiszter 4/2014. (I. 31.) BM rendelete alapján önkormányzati 

fejlesztési támogatás igénybevétele céljából a Sportöltöző 

infrastrukturális fejlesztésére.  

A Sportöltöző fejlesztési költsége 5.938.849 Ft, melyhez az 

Önkormányzat 90%, azaz 5.344.964 Ft támogatást igényel és 10 %, 

azaz 593.885 Ft saját forrást biztosít.  

A támogatás 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási 

jogviszony keretében közfoglalkoztatott alkalmazását vállalja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Aczél Péter polgármester 

Határidő: 2014. február 13. 

 

. 

  e) Önkormányzati helyiség bérleti díjának megállapítása (írásos előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott képviselői javaslat alapján 

készült az előterjesztés. A nyugdíjasok Klubjának vezetője, Fekete Sándorné levélben kéri a 

képviselő-testületet, hogy ne kerüljön bérbeadásra az általuk használt helyiség. Indokaikat 

részletesen kifejtik, melyeket a polgármester ismertet. Elmondja, hogy van egy másik terem, 

melyet fotókon megmutat a képviselőknek. Javasolja, hogy ezt, a countrysok által helyiséget 

is tegyék bele a határozatba.  

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Ha a countrysok csak időközönként használják a helyiséget, rendbe kellene tenni, és ők kérjék 

el, ha szükségük van a teremre. 10 ezer Ft kaució megállapítását is javasolja.  

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Fűtési időszakban a bérleti díjon felül további 500 Ft/alkalom fűtési költség megállapítását 

javasolja.  

 

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

javaslatokkal módosuló határozat elfogadását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

15/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

Külsővat, Raffel u. 12. szám alatti közösségi házban lévő klubhelyiségeket 2014. február 15. 

napjától kezdődően bérbe adja családi rendezvények megtartására.  

A helyiség bérleti díja 3000 Ft/alkalom, fűtési időszakban + 500 Ft fűtési díj/alkalom.  
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A helyiség bérbeadásáról, a használatba adást megelőzően, bérbeadó értesíti a helyiség 

használóit.  

 

               Határidő: folyamatos 

               Felelős:  Aczél Péter polgármester  

 

 

     f) Külsővati Sportegyesület támogatási kérelme(írásos előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 

A Sportegyesület az idei évben is benyújtotta a támogatási kérelmét. Az előző évi 

támogatásról határidőre elszámoltak.  

 

Miután a napirendhez kérdés és hozzászólás nincs, a polgármester szavazást kér a 

Sportegyesület részére 2014. évre tervezett 250 ezer Ft összegű működési támogatás 

szerződés kötésével történő átadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

16/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Külsővati Sportegyesület részére 

2014. évre 250.000 Ft működési támogatást biztosít.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.  

 

                Határidő: azonnal 

                Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

   

        g) Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve(írásos előterjesztés) 

 

Miután a napirendhez szóbeli kiegészítés, kérdés és vélemény nincs, a polgármester 

szavazásra bocsátja az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének előterjesztés szerinti 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

17/2014.(II.6.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Külsővat Község Önkormányzatának 

2014. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben szükség szerint 

módosítja.  

 

                 Határidő: folyamatos 

                 Felelős:   polgármester, jegyző 

 

    



h) Pegazus Szinhdz tdmogatdsa

Aczel Peter polgarmester:
Ismerteti a papai Pegazus Szinhaz megkereseset. Lecserelik a nezoteri szekeket, melynek
kapcsan keri az onkormanyzatot, hogy egy vagy tobb szek megvasarlasaval tamogassa a
szinhazat. Egy szek tamogatoi ara 20.000 Ft. A gesztust nevtabla orzi majd a szekek tamlajan.

Horvathne Zsaiii Magdolna kepviselo:
Javasolja, hogy egy szeket vegyen az onkormanyzat.

Miutan a napirendhez egyeb velemeny nines, a polgannester egy tamogatoi szek
megvasarlasanak elfogadasat Javasolja es szavazast ker a javaslat elfogadasarol.

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

18/2014.(II.6.) kepviselo-testuleti hatarozat

Ktilsovat Kozseg Onkormanyzata 1 db tamogatoi szek megvasarlasaval tamogatja a Papai
Pegazus Szinhazat.

A kepviselo-testiilet megbizza a polgarmestert, hogy a tamogatas eljuttatasarol a tamogatott
reszere gondoskodjon.

Hatarido: azonnal
Felelos: Aczel Peter polgarmester

i) Temeto mogotti terulet tereprendeze.se

Aczel Peter polgarmester:
A terulet megtekintese alapjan, alpolgarmester urral egyetertve megoldasi javaslatkent
elmondja, hogy gepi munkaero, egy markolo es egy tolo lapos lanctalpas munkagep
igenybevetele szukseges. Beszerez arajanlatokat a tereprendezesi munkak elvegzesere.

j) Ovoda nydri nyitva tartdsa

Aczel Peter polgarmester:
Tajekoztatja a kepviselo-testuletet az ovoda nyari nyitva tartasi idejerol, melyrol az
intezmenyfenntarto tarsulasi tanacs dontott. 2014. Julius 21-tol augusztus 22-ig lesz zarva a
kulsovati ovoda, a tobbi idoszakban nyitva tart.

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 19.15 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testuleti iilest.

K. m. f.\\
^A. l\ \ XO^^ 'J^n^\,

Aczel Peter /^ ^\fir- Szabadics Zsu^sanna
polgarmester ^ j,. : "- , jegyzo
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