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Szám: 107-3/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án 15.30 

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 

           Szabó Lászlóné képviselő  

           Szalay Istvánné képviselő              

   

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

 dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

Hiányzók:  

            Pethő Zoltán alpolgármester 

            Horváthné Zsani Magdolna képviselő 

            

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

5 tagjából 3 fő képviselő az ülésen megjelent, melyre tekintettel a képviselő-testület 

határozatképes. Megnyitja a nyilvános képviselő-testületi ülést és 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: 

 

 

1./ Vállalkozási szerződések jóváhagyása                                    Aczél Péter polgármester 
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2./ Pápai Rendőrkapitányság beszámolója                                 Aczél Péter polgármester 

 

3./ MOVE ingatlan bérlés iránti kérelme                                   Aczél Péter polgármester 

 

4./ Adósságkonszolidációban részt nem                                     Aczél Péter polgármester 

vett települési önkormányzatok fejleszté- 

si támogatása 

 

5./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati                                   dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabály- 

zata 

 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot.  

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

1./ Vállalkozási szerződések jóváhagyása (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

a)  Bánhalmapuszta ivóvízhálózat tervezési szerződése 

 

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

szavazásra bocsátja Bánhalmapuszta ivóvízellátó hálózat tervezési munkáira vonatkozó 

tervezési szerződés jóváhagyásának elfogadását.  

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

19/2014.(II.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Külsővat Község 

Önkormányzata, mint Megrendelő, valamint a Szemes és Fia Kft. (9700 Szombathely, Vak 

Bottyán u. 13.) mint Tervező között, Külsővat-Bánhalmapuszta ivóvízellátó hálózat 

rekonstrukció és elszámoló mérőhely kialakítása tervezési és hozzá kapcsolódó engedélyezi 

munkák elvégzésre létrejövő, mellékelt Tervezési szerződést.  

 

A tervezés díja: 315 000 Ft + áfa, összesen 400 050 Ft.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tervezési szerződés megkötésére. 

 

           Határidő: azonnal 

           Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

        b) Tereprendezés (05 hrsz-ú területen) vállalkozási szerződése 
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Miután a napirendhez szóbeli kiegészítés, kérdés és hozzászólás nincs, a polgármester 

szavazásra bocsátja a 05 hrsz-ú terület tereprendezési munkáinak elvégzéséről szóló 

Vállalkozási szerződés jóváhagyásának elfogadását.  

 

  

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

20/2014.(II.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Külsővat Község 

Önkormányzata, mint Megrendelő, valamint a Dénes Építőipari és Szolgáltató Kft. (Mersevát, 

Dózsa u. 18.) mint Vállalkozó között, a külsővati 05 hrsz-ú területen tereprendezési munkák 

elvégzésre létrejövő, mellékelt Vállalkozási szerződést.  

 

A vállalkozói díj: ÁFA-val 635 000 Ft.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

           Határidő: azonnal 

           Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

           c) Vállalkozási szerződés építési hulladék ártalmatlanítási munkáira  

 

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

szavazásra bocsátja az építési hulladék ártalmatlanítási munkáinak elvégzéséről szóló 

Vállalkozási szerződés jóváhagyásának elfogadását.  

 

  

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

21/2014.(II.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Külsővat Község 

Önkormányzata, mint Megrendelő, valamint a KIHU 2006. Kemenesaljai Inert 

Hulladéklerakó Kft. (Celldömölk, Gábor Áron u. 22. fsz. 1.) mint Vállalkozó között, építési 

hulladék ártalmatlanítására létrejövő, mellékelt Vállalkozási szervezést.  

 

A vállalkozói díj: ÁFA-val 190 500 Ft.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

           Határidő: azonnal 

           Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

 

 



 4 

2./ Pápai Rendőrkapitányság beszámolója (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

A rendőrkapitányság megküldte szokásos éves beszámolóját. Különösebb újdonságot nem 

tartalmaz. 

 

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

Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról. 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

22/2014.(II.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Pápai 

Rendőrkapitányság beszámolóját Külsővat község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.  

 

                Határidő: azonnal  

                Felelős: Aczél Péter polgármester  

 

 

3./ MOVE ingatlan bérlés iránti ajánlata (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Ismerteti a MOVE Zrt. önkormányzati ingatlan bérlésére benyújtott ajánlatát. Megtekintették 

a volt iskolaépületet, melyet kisebb átalakítással (rámpaépítés, szociális helyiségek felújítása) 

50-60 fő foglalkoztatására alkalmasnak találnak. A bérlemény kizárólag megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására, valamint raktározás céljára használnák.  

Az átalakítás és a beüzemelés költségét a MOVE Zrt. vállalja. A felmerülő rezsiköltséget 

szintén a bérlő vállalná. Bérleti díj ajánlata nettó havi 10 ezer Ft.  

 

 

Miután a napirendhez kérdés és hozzászólás nincs, a polgármester szavazatást kér az ingatlan 

bérlésére vonatkozó kérelem elfogadásáról.    

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

23/2014.(II.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a MOVE Nonprofit 

Közhasznú Zrt.-nek (Pápa, Komáromi u. 87.) a volt iskolaépület bérbevételére vonatkozó 

ajánlatát és úgy dönt, hogy támogatja a kérelmező részére, a megjelölt célra történő 

bérbeadást.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést készítse elő. 
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           Határidő: 2014. április 30. 

           Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

4./ Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatása (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a támogatás önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat érintő építéssel, 

eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására használható fel. A támogatás 

mértéke Külsővat esetében 10 millió Ft. Az igénylést március 6-áig lehet benyújtani. A 

támogatásról a felhasználást követő 30 napon belül kell elszámolni, de az elszámolás végső 

határideje 2016. január 1-je. Kéri a képviselőket, tegyenek javaslatot, hogy a támogatási 

kérelemben milyen célt jelöljenek meg. Prioritási sorrend felállítását, első helyen a Kossuth és 

a Petőfi utca felújítását, valamint az óvodaépület nyílászáróinak cseréjét javasolja. 

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Egyetért a javaslattal, elsőként a Kossuth utca Széchenyi utcáig terjedő szakasza legyen 

felújítva. Utána a Petőfi utca felső része (páratlan oldala), majd a Rákóczi utca következzen.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Beszerez árajánlatokat, és azok függvényében jelölik meg a támogatási célt.  

 

 

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

fejlesztési támogatás iránti igény benyújtásáról szóló határozati javaslat elfogadását.  

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

 

24/2014.(II.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igénylést nyújt be az 

adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról 

szóló 10/20014.(II.19.) BM rendeletben foglalt feltételek alapján.  

A Képviselő-testület a támogatást a következő – prioritási sorrendet jelentő - fejlesztési 

célokra kívánja felhasználni:  

- Kossuth utca Széchenyi utcáig tartó szakaszának útfelújítása, 

- Petőfi utca páros oldalának útfelújítása, 

- Rákóczi utca útfelújítása, 

- óvoda épület nyílászáróinak cseréje.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy fenti munkákra szerezzen be 

árajánlatokat, és a költségvetések függvényében fenti sorrendben nyújtsa be az önkormányzat 

támogatási igényét.  

 

                 Határidő: 2014. március 6.                  



Felelos: Aczel Peter polgarmester

5./ Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata
(irdsos eloterjesztes)
E load 6: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 3 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkul hozza a kovetkezo hatarozatot:

25/2014.qi.20.) kepviselo-testuleti hatarozat

Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Nemesszaloki kSzos
Onkormanyzati Hivatal meilekelt eloterjesztes szerinti Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatat
jovahagyja.

Hatarido: azonnal
Felelos: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 16.30 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testuleti ulest.

Aczel Peter
polgarmester

K.

r. Szabadics Zsifesanna
jegyzo
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