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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 24-én 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  

           Hujber Lászlóné képviselő 

           Szalay Istvánné képviselő              

   

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

 dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

Hiányzó: Szabó Lászlóné képviselő  

  

          

            

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

5 tagjából 4 fő képviselő az ülésen megjelent, melyre tekintettel a képviselő-testület 

határozatképes. Megnyitja a nyilvános képviselő-testületi ülést és szavazást kér a következő 

napirendi javaslat elfogadásáról: 

  

 

N a p i r e n d: 

 

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

 

 

1./ VASIVÍZ Zrt. megbízása adatszol-                                             Aczél Péter polgármester 

gáltatásra                                      
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2./ VASIVÍZ Zrt. beruházási javaslata                                      Aczél Péter polgármester  

 

3./ Kommunális hulladékkezelési köz-                                     Aczél Péter polgármester 

szolgáltatási szerződés  

 

4./ Közvilágítási villamos energia adás-                                    Aczél Péter polgármester 

vételi szerződés 

 

5./ Ügyrendi bizottság tagjainak kie-                                         Aczél Péter polgármester  

gészítése 

 

6./ 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  tárgyalása: 

 

1./ VASIVÍZ Zrt. megbízása adatszolgáltatásra (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  
 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy jogszabály rendelkezése alapján a víziközmű-szolgáltatóknak és az ellátásért 

felelősöknek adatszolgáltatási kötelezettségük van a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal felé. A VASIVÍZ Zrt. az önkormányzattal megkötött bérleti üzemeltetési 

szerződés alapján teljesíti az önkormányzat számára előírt adatszolgáltatási kötelezettséget, 

melyre vonatkozóan a felek megállapodást kötnek. Az adatszolgáltatás határideje június 21-e 

volt, a megállapodás tervezetét utólag, július 23-án – július 17-i dátummal - küldte meg a 

szolgáltató. A képviselő-testület soron kívüli összehívását ennek a napirendnek a sürgősségi 

tárgyalása indokolta. 

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazást kér a VASIVÍZ Zrt.  

adatszolgáltatásra történő megbízásáról szóló Megállapodás jóváhagyásának elfogadásának.   

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

46/2014.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Külsővat Község 

Önkormányzata (9532 Külsővat, Kossuth u. 70.) mint ellátásért felelős, valamint a VASIVÍZ 

Vas megyei Víz-és Csatornamű Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi u. 19.) mint víziközmű-

szolgáltató között létrejövő, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 

meghatározott adatszolgáltatás teljesítéséről szóló mellékelt Megállapodást. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti adatszolgáltatásról szóló 

Megállapodás aláírására.  
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               Határidő: azonnal 

               Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

2./ VASIVÍZ Zrt. beruházási javaslata (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Ismerteti a VASIVÍZ Zrt. megkeresését, mely szerint a csatornarendszer biztonságos 

üzemeltetése érdekében a Külsővat I. számú átemelőhöz szűrőkosár és fix kivitelű kiemelő 

állvány telepítését javasolja a szolgáltató. A nem megfelelő csatornahasználatból (szálas 

anyagok) adódó gyakori szivattyúdugulások, és ehhez kapcsolódó fenntartási költségek 

csökkentése érdekében szükséges a beruházás. A kivitelezési munkák előzetesen kalkulált 

költsége 500 ezer Ft+áfa, mely a szennyvíz használati díjból kerül levonásra.  

A próbaüzemtől kezdve fennáll ez a probléma. Korábban az idősek otthonában volt 

elhelyezve szűrő, melyet maguk tisztítottak. A csatornarendszerre való rácsatlakozással a 

szűrőt megszűntették. Az I. számú átemelő az otthonén kívül a község más részeinek 

szennyvizét is fogadja, de feltételezhető, hogy a problémát az otthonból érkező szennyvíz 

okozza. Javasolja, hogy indítványozza a képviselő-testület az otthonnál lévő tisztítóaknába 

néhány napon keresztül szűrő elhelyezését és megfigyelését. Ennek eredménye alapján 

döntsön az önkormányzat a beruházásról.    

 

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

elfogadásáról és a szolgáltatónak tett indítvány elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

47/2014.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a VASIVÍZ Zrt. 

tájékoztató levelét a Külsővat I. számú átemelőhöz szűrőkosár, valamint fix kivitelű kiemelő 

állvány elhelyezésének szükségességéről, és a beruházás várható költségeiről.  

 

A képviselő-testület kéri a szolgáltatót, hogy a nem megfelelő csatornahasználó megállapítása 

érdekében, a külsővati idősek otthona szennyvíztisztító aknájában helyezzen el szűrőt, és 

néhány napon keresztül végezzen erre vonatkozó megfigyelést. A képviselő-testület a 

megfigyelés eredménye alapján dönt a beruházásról.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fenti indítvánnyal keresse meg a 

szolgáltatót. 

 

            Határidő: azonnal  

            Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

3./ Kommunális hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 
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Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a temetői hulladék elszállítására korábban a HUKE Kft-vel kötött 

megállapodást az önkormányzat. Jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltatón kívül 

más is végezzen hulladékszállítást a településen, ezért az AVAR Ajka Kft-vel köthető erre 

vonatkozóan szerződés. A temetőnél 2 db 1100 literes konténer elhelyezése lenne célszerű. 

Bérlet helyett a konténerek megvásárlását javasolja, egy év alatt megtérülne az ára.   

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Véleménye szerint a konténerek kerekei könnyen sérülnek, célszerűbb a bérlet. A vételről 

való döntést hagyják a következő testületre. Több kisebb méretű kuka elhelyezését javasolja.  

 

Aczél Péter polgármester: 

A nagyobb méretű koszorúk elhelyezéséhez ebben az esetben rácsos láda szükséges. 

 

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

az AVAR AJKA Kft-vel kötendő hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés jóváhagyását.  

  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

48/2014.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Külsővat Község 

Önkormányzata, mint megrendelő, valamint az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási és 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Nonprofit Kft. mint közszolgáltató között, a temetői 

szilárd hulladék elszállítására létrejövő mellékelt közszolgáltatási szerződést.   

 

A szerződés tárgya, a külsővati temetőben elhelyezésre kerülő 2 db 240 literes gyűjtőedény 

szükség szerinti gyakorisággal, önkormányzat megrendelése alapján történő elszállítása. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az AVAR AJKA Kft-vel kötendő, 

mellékelt közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

            Határidő: azonnal 

            Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

4./ Közvilágítási villamos energia adásvételi szerződés (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az E-ON Energiakereskedelmi Kft. megküldte a 2015. január 1-től 2015. 

december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó közvilágítási szerződés ajánlatot. Az ajánlat 

szerint a villamos energia egységára 14,74 Ft/kWh, amely eddig 16,35 Ft-ba került.  

 

 

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

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

49/2014.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Képviselő testülete jóváhagyja a település közvilágítására vonatkozóan 

létrejövő, Külsővat Község Önkormányzata, mint felhasználó, valamint az E-ON 

Energiakereskedelmi Kft. kereskedő között létrejövő, mellékelt Teljes ellátásról szóló 

villamos energia adásvételi szerződést 2015. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő 

időszakra.    

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert fenti villamos energia adásvételi 

szerződést.  

 

         Határidő: azonnal 

         Felelős: Aczél Péter polgármester 

 

 

5./ Ügyrendi bizottság tagjainak kiegészítése (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

Aczél Péter polgármester: 

Horváthné Zsani Magdolna képviselő lemondása miatt az ügyrendi bizottság tagjainak száma 

2 főre csökkent. Javasolja, hogy Horváthné Zsani Magdolna helyére az ügyrendi bizottság 

tagjává Hujber Lászlóné képviselőt válassza meg a képviselő-testület. 

 

Hujber Lászlóné képviselő: 

Nyilatkozik, hogy a személyt érintő szavazásban nem kíván részt venni.  

 

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

bizottság tagjára tett javaslat elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

50/2014.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat ügyrendi 

bizottsága tagjának – Horváthné Zsani Magdolna lemondott képviselő helyére – Hujber 

Lászlóné képviselőt megválasztja.  

 

          Határidő: azonnal 

          Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

6./ Vegyes ügyek (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 
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a) Döntés a képviselői munkát segítő, a képviselők használatában lévő eszközökről 

(szóbeli előterjesztés)  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a képviselők nem kapnak tiszteletdíjat, de a választási ciklus kezdetekor 84-

120 ezer Ft értékben a képviselői munkájukat segítő eszközöket vásárolhattak. Különböző 

eszközök, pl. kamera, mobil telefon, notebook, kerékpár vannak a képviselők személyes 

használatában, melyek a nyilvántartásban már nullára leíródtak, vagy néhány ezer forintos 

értékkel szerepelnek.  Javasolja, hogy a választási ciklus lejártával a személyes használatban 

lévő eszközöket, a leltár szerint azokat átvevő képviselők tulajdonába adja a képviselő-

testület.   

 

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

személyes használatára átadott eszközök tulajdonba adásának elfogadásról.   

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

51/2014.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a választási 

ciklus lejártával, a képviselői munka segítése céljából, a választási ciklus időtartama alatt a 

képviselők személyes használatára átadott eszközöket, az eszközt leltár szerint átvett 

képviselő/volt képviselő térítésmentes tulajdonába adja.  

 

                  Határidő: azonnal 

                  Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

       b) Tornaterem bérbeadása családi rendezvény céljára (szóbeli előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester:  

Elmondja, hogy a falunapi rendezvénnyel egy időben, a Bali család 50-80 fős családi 

találkozójának megtartásához szeretnék a szervezők igénybe venni a tornatermet. A 

képviselő-testület nem határozta meg a tornaterem bérleti díját, mivel a bérbevételére sem volt 

lehetőség. A képviselő-testület döntését kéri a bérleti kérelemről.  

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Véleménye szerint, erre a kivételes alkalomra a tornatermet térítésmentesen bocsássa a 

képviselő-testület a kérelmezők rendelkezésére.  

 

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

egyszeri alkalomra szóló, térítésmentes bérbeadásának elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

52/2014.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 
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Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyszeri alkalommal, családi 

találkozó megtartása céljából, a szervezők kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a 

tornatermet.   

 

            Határidő: 2014. augusztus 9. 

            Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

c) Marcal-völgy tanösvény pályázat lezárása utáni feladatmegosztása (szóbeli 

előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a pályázat beruházásai befejeződtek, a végelszámolást nyújtották be az 

irányító hatóságnak. A kiírásnak megfelelően a projektnek partnerei is vannak, akikkel 

együttműködési megállapodást írtak alá, amelyek szerint részt vállalnak a további 

feladatokban. A Külsővat Községért Alapítvánnyal való megállapodást pontosítva kiegészítik 

azzal, hogy a honlap frissítéseket és az ehhez szükséges fényképfelvételeket a pályázaton 

beszerzett eszközökkel az Alapítvány saját költségén fogja elvégezni. 

 

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

megállapodás kiegészítésének elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

53/2014.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

kiegészítő együttműködési megállapodást írjon alá a Külsővat Községért Alapítvány 

elnökével arról, hogy a Marcal-völgy tanösvény projekt honlapjának frissítéséről 

gondoskodjon, a szükséges fényképfelvételeket a projekt eszközeivel elkészítse, és a 

honlapon közzétegye. A feladatot a saját költségén végezze el. 

 

            Határidő: azonnal 

            Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

d) Egyebek (szóbeli előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester:  

Tájékoztatja a képviselő-testületet aktuális önkormányzati feladatokról: 

- A Zrínyi utcai buszmegálló melletti tujafák elterebélyesedtek, akadályozzák a közlekedést. 

Szükségessé vált a gallyazásuk, vagy kivágásuk. 

- A falunap 2014. augusztus 9-én kerül megrendezésre, a program összeállítása folyamatban 

van.  

- A közeljövőben pályázati kiírás várható az önkormányzati épületek energetikai felújítására. 

Erre tekintettel, az óvoda, és a tornaterem energetikai fejlesztése érdekében a pályázati anyag 

– szükséges dokumentumok, közbeszerzés - elkészítésére szóbeli megállapodást kötött egy 

pályázatíró céggel.   

- A megyei fejlesztési terv összeállításához projekt ötleteket lehet beküldeni a megyei 

önkormányzathoz. A Vinár – Marcalgergelyi - Külsővat településeket összekötő út 



megepitesenek tervezeset javasolja. Az ut megvalosulasa segitene a mikro-tersegben elok
munkavallalasi eselyeit

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 16.00 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testiileti iilest.

K. m. f.

Aczel Peter
polgarmester

! —Idr. Szabadics Zsu^sanna
jegyzo
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