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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án 15.00 

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 (az 1./ - 12./ napirendi pontok tárgyalásán) 

           Hujber Lászlóné képviselő 

           Szabó Lászlóné képviselő  

           Szalay Istvánné képviselő              

   

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

 dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

Hiányzó: Pethő Zoltán alpolgármester (a 13./ - 14./ napirendi pontok tárgyalásáról)  

             

            

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

5 tagjából 4 fő képviselő – Hujber Lászlóné eskütételét követően 5 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: 
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1./ Önkormányzati képviselő eskütétele                                      

 

2./ Vállalkozási szerződés útfelújítási mun-                               Aczél Péter polgármester  

kák elvégzésére 

 

3./ Előzetes megállapodás az állami tulaj-                                 Aczél Péter polgármester  

donú belterületi utak egyes részeinek át- 

vételéről  

 

4./ A 0133 hrsz-ú önkormányzati területen                                Pethő Zoltán alpolgármester 

lévő faállomány kitermelése 

 

5./ Pályázat benyújtása nyári gyermekét-                                   Aczél Péter polgármester 

keztetéshez igényelhető támogatásra 

 

6./ Átfogó értékelés az önkormányzat                                        dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada- 

tainak ellátásáról 

 

7./ Pályázat benyújtása közbiztonság növe-                               Aczél Péter polgármester 

lését szolgáló fejlesztési támogatásra 

 

8./ Vállalkozási szerződés a művelődési                                    Aczél Péter polgármester 

Ház vízvezeték szerelési munkáira 

 

9./ Bánhalmai ivóvízhálózat tervezése                                       Aczél Péter polgármester 

 

10./ Külsővati Csatornaközmű Társulat                                     Aczél Péter polgármester 

székhelyéül szolgáló ingatlan használatba  

adása 

 

11./ Víziközmű vagyon értékelési költsé-                                  Aczél Péter polgármester 

geinek finanszírozása 

 

12./ Vegyes ügyek                                                                      Aczél Péter polgármester 

    

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot.  

 

N a p i r e n d  előtt: 

 

Aczél Péter polgármester elmondja, hogy dr. Boross Imre, Külsővat Község Díszpolgára 

2014. április 2-án elhunyt. A Veszprém megyei Naplóban írt méltatással és a családnak 

küldött levélben, az önkormányzat nevében megemlékezett az elhunytról, a temetésére 

koszorút rendelt. Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásainak meghatározó személyiségéről több 

országos hírforrás is megemlékezett, ahol a külsővati díszpolgári címét az országos 

kitüntetéseivel együtt említették meg.  
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A képviselő-testületi ülés résztvevői egy perces néma felállással emlékeznek a község 

díszpolgárára.  

 

 

N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

1./ Önkormányzati képviselő eskütétele 
 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy Horváthné Zsani Magdolna lemondott képviselői helyére, a Választási 

Bizottság döntése értelmében Hujber Lászlóné lép. 

 

Hujber Lászlóné a polgármester közreműködésével letette a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete szerinti esküt, és 

átvetette a polgármestertől a képviselői megbízólevelét.  

 

A polgármester, a jegyző és a képviselők gratulálnak az új képviselőnek.  

 

 

2./ Vállalkozási szerződés útfelújítási munkák elvégzésére (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési 

támogatása címén 10 millió Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyről 

Adománylevelet is kapott a település. A pályázat benyújtásakor úgy döntött a képviselő-

testület, hogy a támogatást a belterületi utak javítására fordítja. Két árajánlatokat szerzett be a 

kivitelezésre, melyek közül a kedvezőbb ajánlatot a Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki 

Kereskedelmi Kft. adta. A vállalkozási díj áfa-val 10 002 012 Ft. Az utak felújítása nem 

engedélyköteles munka, műszaki ellenőr alkalmazása nem előírás. A képviselők véleményét 

kérdezi, hogy alkalmazzon-e műszaki ellenőrt a képviselő-testület.  

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Szükségtelennek, felesleges kiadásnak tartja a műszaki ellenőr alkalmazását. 

 

Szalay Istvánné képviselő:  

Javasolja, hogy építsenek be féléves jótállási garanciát a szerződésbe. 

 

Aczél Péter polgármester: 

A szerződés 6.5. pontja tartalmazza a vállalkozó jótállási kötelezettségét. A legbiztosabb 

garancia a jó munkára, hogy a műszaki vezető felesége vati származású, aki mindenben meg 

akar felelni a község kívánságainak. Javasolja, hogy legalább 12 hónapra terjedjen ki a 

garanciális javítások ideje.  

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Célszerűnek tartja a vállalkozási díj bizonyos részének, 1-3 hónapra történő visszatartását, 

jótállási garancia címén.  

 

Szalay Istvánné képviselő: 

A vállalkozási díj 25 %-át visszatarthatja az önkormányzat. 
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Aczél Péter polgármester: 

Rossz tapasztalat volt a késő őszi kátyúzás egy ismeretlen vállalkozóval, aki a műszaki 

ellenőr sok kifogása ellenére sem végzett tartósan jó munkát. A mostani vállalkozó 

negyedszázados tapasztalata számára megnyugtató. 

 

 

Miután a napirendhez egyéb vélemény nincs, a polgármester szavazást kér a Vállalkozási 

szerződés - javasolt módosításokkal történő – jóváhagyásának elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

27/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Külsővat Község 

Önkormányzata, mint Megrendelő, valamint a BAUTERC-PRIZMA Kft. (8800 Nagykanizsa, 

Ady út 50.) képviselője: Horváth László ügyvezető, mint Vállalkozó között, Külsővat község 

területén útfelújítási munkák elvégzésére létrejövő mellékelt Vállalkozási szerződést az alábbi 

módosítási javaslatokkal jóváhagyja.  

 

A felújítási munkák szerződés szerinti vállalkozói díja áfa-val: 10 002 012-Ft. 

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert azzal, hogy a vállalkozóval olyan 

szerződést kössön, ahol az átadás átvétel után a teljes vállalási díj egy része garanciális 

javításokra csak később kerülhessen kifizetésre. 

A jótállás időtartama: 12 hónap.  

A munkaterület átadása: a szerződés aláírásának a napja. 

A munka befejezésének ideje: 2014. augusztus 31. 

A Képviselő-testület a munkák ellenőrzésére külön műszaki ellenőrt nem alkalmaz.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti szempontok szerint módosított 

Vállalkozási szerződés aláírására.  

 

               Határidő: azonnal 

               Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

3./ Előzetes megállapodás az állami tulajdonú belterületi utak egyes részeinek átvételéről 
(írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

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

kér az állami tulajdonú útszakasz átvételéről szóló Előzetes megállapodás jóváhagyásának 

elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 
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28/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 8413. sz. országos 

közút 14+737 – 16+0,45 kmsz. közötti szakaszának átadás-átvétele tárgyában a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) átadóval, 

Külsővat Község Önkormányzata, mint átvevő között létrejövő mellékelt Előzetes 

megállapodást.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út átadás-átvétellel kapcsolatos 

feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

            Határidő: azonnal  

            Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

4./ A 0133 hrsz-ú önkormányzati területen lévő faállomány kitermelése (szóbeli 

előterjesztés) 

Előadó: Pethő Zoltán alpolgármester 

 

Aczél Péter polgármester: 

A napirend bevezetéseként elmondja, hogy az államtól térítésmentesen átvett területek – 

anyaggödör, szemétlerakó telep és vízállás – önkormányzati tulajdonba vételekor a képviselő-

testület vállalta, hogy az ingatlanokat a kötelező közfeladatainak ellátására hasznosítja, 

valamint állagukat megóvja. A területek megtisztítása a vállalt környezetvédelmi célt 

szolgálja. Ezért kérte fel az alpolgármester urat, hogy a területet méresse ki, és a 

hasznosítására tegyen ajánlatot. 

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Zömmel kavicsos területekről van szó. Nagyobb részét akác, kisebb részét - a korábbi 

kavicsbányászat helyén - puha fák borítják. A hasznosítás érdekében földmérővel kimérette a 

területet. A környék egyik jelentős fakitermelő vállalkozása - erdész közreműködésével – 

felmérte, aki árajánlatot adott a lábon álló faállomány megvételére. Az ajánlatot kedvezőnek 

tartja, a 0133 hrsz-ú területen lévő faállományért a vállalkozó 3,5 millió Ft-ot fizet, végső 

elszámolás a ténylegesen kitermelt és fölmért m
3
 után lesz.  Erdőként történő hasznosítás 

érdekében a letakarítást követően, az akácfa tuskók sarjazását két alkalommal térítésmentesen 

elvégzi a vállalkozó.  

 

Aczél Péter polgármester: 

A terület nem tervezett erdőtelepítés, hanem fásítás, aminek kitermelése bejelentés köteles. 

 

Szalay Istvánné képviselő:  

Javasolja, hogy 2 millió Ft előleget fizessen a vállalkozó, és a végelszámolást követően 

fizesse a fennmaradó részt.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Véleménye szerint kifizetheti a teljes összeget, ahogyan az ajánlatában írta, mert még 

hozzájön az árok melletti út, és a szeméttelep területén lévő fatömeg, amely nincs felmérve, 

ezeket a kivágás utáni köbözés után kellene csak kifizetnie.  
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Pethő Zoltán alpolgármester: 

Lényegesnek tartja, hogy legyen végelszámolás, de az ajánlatnak megfelelően minimum 3,5 

millió Ft-ot fizessen az önkormányzatnak a vállalkozó.   

 

Miután a napirendhez egyéb vélemény nincs, a polgármester szavazást kér a 0133 hrsz-ú 

területre vonatkozóan a Kerfa Vad Kft. által benyújtott árajánlat szerinti faállomány 

eladásának elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

29/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 0133 hrsz-ú területen lévő 

faállomány lábon történő megvásárlására a Kerfa Vad Kft. által benyújtott árajánlatot 

elfogadja.  

A területen található faanyag eladási ára 

 – a munkák megkezdése előtt fizetendő bruttó 3 517 000,-Ft,   

- végelszámolás alapján fizetendő, az ajánlatban megjelölt mennyiséget meghaladóan 

kitermelt fatömeg ára.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az árajánlat szerinti – fentiekkel 

kiegészített - tartalommal a fakitermelésről szóló vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

            Határidő: azonnal 

            Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

5./ Pályázat benyújtása nyári gyermekétkeztetéshez igénylehető támogatásra (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy minden évben pályázik az önkormányzat a szociális nyári 

gyermekétkeztetéshez elnyerhető támogatásra. A pályázatban vállalni kell, hogy az 

alapanyagok megvásárlására fordított támogatási összeg legalább 30 %-át őstermelőktől, 

illetve kistermelőktől szerzi be a megbízott vállalkozó. Az ételt előállító vállalkozóval kötött 

szerződés tartalmazza ezt a követelményt. A támogatás 2014. június 16-ától 2014. augusztus 

29-éig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után vehető igénybe. Előzetesen 

felmérést végeztek, az igénylők kb. egynegyedének az étkeztetését az önkormányzatnak 

önrészként kellene vállalnia. Az elmúlt években kiegészítő támogatásként az önrészt is 

megtérítette a központi költségvetés.  

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti első 

határozati javaslat elfogadását javasolja. Szavazást kér a javaslat elfogadásáról. 
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Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

30/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Képviselő testülete támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz a 

szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására. 

A támogatást 30 fő kiskorú, gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után igényli 

és további 9 fő részére önerőből biztosítja.  

Az Önkormányzat garantálja, hogy az étkeztetést biztosító vállalkozó az étkezéshez szükséges 

alapanyag 30%-át őstermelőtől, illetve kistermelőtől szerzi be. 

A képviselő-testület az óvodás gyermekek esetében csak az óvoda nyári zárva tartása idejére, 

illetve szeptembertől iskolába járó gyerekek után a zárva tartást követő nyári időszakra 

igényli a támogatást. 

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon. 

 

         Felelős: Aczél Péter polgármester 

         Határidő: 2014. május 7. 

 

 

6./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról  

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

Aczél Péter polgármester: 

Megkérdezi, hogy a részletes írásos előterjesztéssel kapcsolatban van-e a jegyzőhöz kérdés. 

Elmondja, hogy a gyermekjóléti-és családsegítő szolgálat munkatársai rendszeresen jönnek és 

segítenek a problémák megoldásában. Gyakran látogatják a problémás családokat. Az utóbbi 

időszakban több alkalommal tartottak esetkonferenciát.   

 

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

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló 

átfogó értékelés előterjesztés szerinti elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

31/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja 

az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2013. évi ellátásáról szóló, mellékelt átfogó értékelést.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére. 

 

          Határidő: 2014. május 31. 

          Felelős:   dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 
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7./ Pályázat benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatásra (szóbeli 

előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Aczél Péter polgármester: 

A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatásra már többször pályázott az 

önkormányzat. A meglévő pályázatot aktualizálták az idei árakkal. Most 100 %-os 

támogatásra lehet pályázni a térfigyelő kamera rendszer megvalósításához.  

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Megkérdezi, hogy kell-e a pályázathoz a Rendőrkapitányság támogatása. 

 

Aczél Péter polgármester: 

A pályázat benyújtásához nem szükséges, de a Rendőrkapitányság adott támogató 

nyilatkozatot. A statisztikai adatok szerint javult a településen a közbiztonság. A fejlesztés 

szükségességét egyéb okok pl. az illegális hulladéklerakás megszüntetése indokolja. 

 

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

közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési célú támogatás iránti pályázat benyújtásának 

elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

32/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a közbiztonság növelését 

szolgáló fejlesztési célú támogatás iránt az önkormányzat pályázatának benyújtásával. 

A pályázat célja: köztéri térfigyelő kamera rendszer kiépítése.  

Az igényelt pályázati támogatás: 4 457 319-Ft.  

 

                  Határidő: azonnal 

                  Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

8./ Vállalkozási szerződés a művelődési ház vízvezeték szerelési munkáira 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Aczél Péter polgármester:  

Elmondja, hogy a művelődési ház felújítására 5 millió Ft összeghatárig lehetett MVH 

támogatásra pályázni pénzügyi terv készítése nélkül, aminek elkészítésére akkor már nem volt 

idő. A vizesblokk kialakítása már nem fért bele ebbe a pályázati keretbe. A munkák költsége 

– a bemutatott árajánlat szerint – 331 360 Ft anyagár és 275 000,-Ft munkadíj, melyet az 

önkormányzat saját költségvetéséből finanszíroz. 

 

Szalay Istvánné képviselő: 
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Soknak tartja a 275 ezer Ft munkadíjat.  

 

Aczél Péter polgármester: 

A kultúrház felújításának teljes költségvetése az MVH normagyűjtemény alapján készült, 

ebből van kiemelve a vizesblokk költsége.   

 

Miután a napirendhez egyéb vélemény nincs, a polgármester szavazást kér a Kultúrház 

vizesblokkjának felújításáról szóló vállalkozási szerződés elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

33/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Külsővat Község 

Önkormányzata, mint megrendelő, valamint Edvy Róbert (Pápadereske, Rózsa u. szám alatti) 

egyéni vállalkozó között a Kultúrház vizesblokkjának kialakítása tárgyában létrejövő, 

mellékelt Vállalkozási szerződést.  

 

A vállalkozási díj: 

- anyagár bruttó                         331 360,-Ft 

- munkadíj (alanyi áfa-mentes) 275 000,-Ft. 

 

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

 

            Határidő: azonnal 

            Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

9./ Bánhalmapusztai ivóvízhálózat terveztetése (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az önkormányzat megbízásából készül a bánhalmai ivóvízellátó hálózat terve.  

A tervező a vezeték nyomvonalára két lehetőséget vázolt fel, melyek közül a képviselő-

testület választja ki a végleges változatot. Az első változat szerint nettó 5 741 ezer Ft, 338 

ezer Ft/bekötés, a második változat szerint nettó 7 663 ezer Ft, 451,-Ft/bekötés a bekerülési 

költség. A két változat közötti különbség, hogy a nagyobb költségigényű terv esetén a vezeték 

bevezető része összeköthető a községi vezetékrendszerrel, a másik esetben csak a saját kútról 

történik a vízellátás. Szakmai javaslatot kért a VASIVÍZ Zrt-től, véleményük szerint az 

olcsóbb megoldás is megfelelő.  

 

Miután a napirendhez egyéb vélemény nincs, a polgármester szavazást kér a bánhalmai 

ivóvízhálózat olcsóbb megoldást biztosító kiviteli tervének elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

34/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 
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Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Külsővat-Bánhalmapuszta 

ivóvízellátó rendszer tervezését az alacsonyabb megvalósítási költséget igénylő változat 

kidolgozásával hagyja jóvá.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a tervezőt tájékoztassa.  

 

               Határidő: azonnal 

               Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

10./ Külsővati Csatornaközmű Társulat székhelyéül szolgáló ingatlan használatba adása 
(szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az ügyészség hiánypótlásra szólította fel a társulatot, mivel törvényben 

meghatározott 2013. március 1-jei határidőre nem nyújtotta be a székhelyéül szolgáló 

irodahelyiség jogszerű használatára vonatkozó nyilatkozatot. A társulat székhelye az 

önkormányzati hivatal Kossuth u. 70. szám alatti épülete.  A hiánypótlás teljesítése érdekében 

javasolja az ingatlan használatba adásáról szóló határozat elfogadását.  

 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodás mellett hozza a következő határozatot: 

 

35/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Külsővati Csatornaközmű Társulat 

székhelyéül szolgáló Külsővat, Kossuth u. 70. szám alatti önkormányzati ingatlant a Társulat 

használatába adja.  

 

               Határidő: folyamatos 

               Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

11./ Vízközmű vagyon értékelési költségeinek finanszírozása (szóbeli előterjesztés)  

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint 2015. december 31-ig kell 

elvégeztetni a vagyonértékelést. Erre tekintettel a VASIVÍZ Zrt. megküldte a víziközművek 

vagyonértékelésének ütemtervét. Tájékoztatást kérnek az önkormányzattól, hogy az 

ütemezéshez képest mikor és milyen forrásból kívánja elvégeztetni a vagyonértékelést. Az 

értékelés költsége számításaik szerint a szennyvíz-vagyon esetében kb. 900 ezer Ft + áfa, 

ivóvíz-vagyon esetében kb. 1 500 ezer Ft + áfa. A tőkekivonásból realizált bevételből, 

valamint a rendszerhasználati díjból lenne fedezhető az értékelés. 

 

Szalay Istvánné képviselő: 
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Véleménye szerint halassza el most a döntést a képviselő-testület.  

 

Aczél Péter polgármester: 

A képviselő-testület felhatalmazását kéri, hogy a merseváti polgármesterrel és a szolgáltatóval 

együttműködve keressék meg a legkedvezőbb megoldást, melyről tájékoztatja a testületet. 

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Előkészítésről igen, de finanszírozásról ne döntsön a képviselő-testület. Határidő előtti 

kifizetést ne vállaljon az önkormányzat.  

 

Miután egyéb vélemény nincs, a polgármester szavazást kér a vagyonértékelés előkészítéséről 

szóló határozati javaslat elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

36/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvényben előírt vagyonértékelés végrehajtása érdekében felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a szolgáltatóval, valamint Mersevát Önkormányzattal együttműködve 

keressék meg az Önkormányzat számára legkedvezőbb megoldást.  

 

A kötelezettség teljesítésének lehetőségeiről a polgármester tájékoztatja a Képviselő-

testületet.  

 

               Határidő: folyamatos 

               Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

12./ Vegyes ügyek (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

a) Használtruha gyűjtő konténer elhelyezése 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy Huszár Tamás győrújbaráti lakos kereste meg az önkormányzatot azzal a 

kéréssel, hogy a feleslegessé vált ruhaneműk gyűjtésére konténert szeretne elhelyezni a 

községben. Az ürítést kéthetente, túraszerűen végeznék. A használható ruhák egy részét 

karitatív célra ajánlaná fel.  

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Vállalkozó, üzleti érdekből végezné a gyűjtést. Nem engedélyezheti a képviselő-testület.  

 

Szalay Istvánné képviselő: 

Részéről elvetve a kérelem.  

 

Miután egyéb vélemény nincs, a polgármester szavazást kér a kérelem elutasításának 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

37/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Huszár Tamás kérelmét, a 

településen használtruha-gyűjtő konténer elhelyezése iránt.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról értesítse a kérelmezőt.  

 

             Határidő: azonnal 

             Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

b) „TeSzedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akcióban való részvétel 

 

Aczél Péter polgármester: 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség ismét meghirdette május 9-11. közötti 

időszakra az önkéntes hulladékgyűjtési akciót. Az önkormányzat tavalyi évben is részt vett az 

akcióban, javasolja az idei csatlakozást is.  

 

Szalay Istvánné képviselő: 

Tavaly kevesen vettek részt az akcióban, csatlakozás esetén alaposabb szervezést javasol.  

 

Miután kérdés és egyéb vélemény nincs, a polgármester szavazást kér az országos 

hulladékgyűjtési akcióban való részvétel elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

38/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz az Országos 

Hulladékgazdálkodási Ügynökség Kht. által 2014. május 9-11. közötti időszakra meghirdetett 

„TeSzedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akcióban. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat csatlakozási 

szándékának bejelentésére és a helyi akció megszervezésére.  

 

                    Határidő: 2014. május 10. 

                    Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

c) Ingóságok értékesítése 

 

Aczél Péter polgármester: 
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Elmondja, hogy a bérbeadásra kerülő volt iskolaépületben tárolt, 9 db használaton kívüli bútor 

elhelyezését kell megoldani. A feleslegessé vált bútorok értékesítését javasolja.  

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Egyetért a szekrények értékesítésével, 2 ezer Ft/db eladási árat javasol. 

 

Miután egyéb kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazást kér az ingóságok 

értékesítésére vonatkozó határozati javaslat elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

39/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti az 

önkormányzat tulajdonában lévő, feleslegessé vált ingóságokat – 2 db polc és 7 db szekrényt 

– 2 000,-Ft/db eladási áron. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingóságok értékesítéséről 

gondoskodjon.  

 

                     Határidő: azonnal 

                     Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

d) Közös fenntartású intézmények finanszírozásának elszámolása 

 

    da) Gyermekétkeztetés finanszírozásának 2013. évi elszámolása 

 

Aczél Péter polgármester: 

Nemesszalók polgármestere megküldte az iskolai étkeztetés 2013. évi elszámolását. A tételes  

kimutatás alapján Külsővat Önkormányzatnak még 1 343,-Ft hozzájárulást kell átadnia a 

székhely önkormányzatnak. Az óvodai étkeztetés normatív támogatásának elszámolása szerint 

Külsővat Önkormányzatot megillető támogatás 265 148,-Ft, melyet Nemesszalók 

Önkormányzat átad.  

 

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

gyermekétkeztetés 2013. évi elszámolásának elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

40/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai és az óvodai 

gyermekétkeztetés 2013. évi elszámolását a mellékelt kimutatás alapján, a következők szerint 

elfogadja:  

- az iskolai étkeztetés esetében Külsővat Község Önkormányzatát terhelő, Nemesszalók 

Község Önkormányzatnak járó hozzájárulás összege: 1 343,-Ft, 
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- az óvodai étkeztetés esetében: Külsővat Község Önkormányzatát megillető, Nemesszalók 

Község Önkormányzatot terhelő hozzájárulás összege: 265 148 Ft.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

db)Védőnői szolgálat finanszírozásának 2013. évi elszámolása 

 

Aczél Péter polgármester: 

A védőnői szolgálat 2013. évi támogatásának elszámolása szerint az átvett OEP támogatás  

3 393 400 Ft volt, melyet az önkormányzatok megállapodása alapján a védőnői személyi 

juttatásáraira lehetett fordítani. A személyi juttatások összege 198 285 Ft-tal meghaladta az 

OEP támogatást, a többletköltséget az önkormányzatok közösen viselik.  

 

 

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

szolgálat 2013. évi finanszírozásának elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

41/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 

finanszírozásának 2013. évi elszámolását a mellékelt kimutatás szerint elfogadja.  

 

Az OEP támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulás összege: 

Nemesszalók Község Önkormányzata esetében: 108 219,-Ft 

Külsővat Község Önkormányzata esetében:          90 066,-Ft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

A képviselő-testület 16.15 órakor átmenetileg felfüggeszti a nyilvános képviselő-testületi 

ülést, a továbbiakban a képviselő-testület 16.40 óráig zártan ülésezik.  

 

A képviselő-testület zárt ülést követően Nemesszalók, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár 

községek képviselő-testületével együttes nyilvános ülést tart.   

 

A képviselő-testület nyilvános ülése az együttes képviselő-testületi ülés után, a 

határozatképesség ismételt ellenőrzését és megállapítását követően 17.40 órakor folytatódik. 

(Pethő Zoltán alpolgármester nem vesz részt az ülésen). 

 

Az ülés helye: Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal  

                        Nemesszalók, Rákóczi u. 15.  

 

 

13./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés) 



Eloado: Aczel Peter polgarmester

A napirendhez szobeli kiegeszites, kerdes es velemeny nines.

A polgarmester szavazast ker az onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek modositasarol
szolo rendelet-tervezet elfogadasarol.

Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 4 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil meghozza a

2/2014.(V.12.) onkormanyzati rendeletet
Kulsovat Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegveteserol szolo

1/2013.(IL26.) onkormanyzati rendelet modositasarol.

(Az onkormanyzati rendelet ajegyzokonyvhoz mellekelve.)

14.1 Az Onkormanyzat 2013. evi zarszamadasa (irasos eloterjesztes)
Eloado: Aczel Peter polgarmester

A napirendhez szobeli kiegeszites, kerdes es velemeny nines.

A polgarmester szavazast ker az onkormanyzat 2013. evi zarszamadasarol szolo rendelet-
tervezet elfogadasarol.

Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 4 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil meghozza a

3/2014.(V.12.) onkormanyzati rendeletet
Kulsovat Kozseg Onkormanyzata 2013. evi zarszamadasarol.

(Az onkormanyzati rendelet ajegyzokonyvhoz mellekelve.)

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 17.55 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testiileti iilest.

K. m. f.

f

Aczel Peter
polgarmester

dr. Szabadics Zsu^sanna
jegyzo
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