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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-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 

           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 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./ Az Önkormányzat 2014. évi költség-                                          Aczél Péter polgármester 

költségvetésének módosítása 
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2./ Tájékoztató az Önkormányzat gaz-                                        Aczél Péter polgármester  

dálkodásának első félévi helyzetéről                                       

 

3./ A nem közművel összegyűjtött ház-                                      Aczél Péter polgármester  

tartási szennyvíz begyűjtésére és elszál- 

lítására vonatkozó helyi közszolgáltatás- 

ról szóló önkormányzati rendelet-terve- 

zet 

 

4./ Közszolgáltatási szerződés a nem                                          Aczél Péter polgármester 

közművel összegyűjtött háztartási  

szennyvíz begyűjtésére és elszállítására 

 

5./ Víziközmű-vagyon gördülő fejlesz-                                      Aczél Péter polgármester 

tési terve 

 

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 módosítása (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

 

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

szavazásra bocsátja az önkormányzat 2014. évi költségvetése előterjesztés szerinti 

módosításának elfogadását.   

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az  

 

5/2014.(IX.25.) önkormányzati rendeletet 

Külsővat Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

 

 

2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

 

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

szavazást kér az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

62/2014.(IX.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 

első félévi helyzetéről szóló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) 

bekezdése szerinti tájékoztatót a mellékelt előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  

 

          Határidő: azonnal  

          Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

3./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására 

vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a közszolgáltatás főként a bánhalmapusztai településrészt érinti, amely nincs 

bekötve a csatornahálózatba. Több szolgáltatótól kért ajánlatot. Megkereste a VASIVIZ Zrt-t, 

de ők nem foglalkoznak szippantott szennyvíz szállításával. A pápai Talajerőgazdálkodási 

Kft. magas díjért vállalná a közszolgáltatást. Érdeklődött a Vas megyei részen is, és talált 

kedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozót. Szabó Norbertnek több mint 60 településsel van 

szerződése.  

 

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

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló önkormányzati rendelet elfogadását.  

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozza a  

 

6/2014.(IX.25.) önkormányzati rendeletet 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

 

 

4./ Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére és elszállítására (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

 

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

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

63/014.(IX.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Külsővat Község 

Önkormányzata, mint megrendelő, valamint a Szabó Norbert egyéni vállalkozó (Sárvár, 

Cukorgyár u. 8.) mint szolgáltató között, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére és elszállítására vonatkozó mellékelt Közszolgáltatási szerződést.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 

              Határidő: azonnal 

              Felelős:   Aczél Péter polgármester   

 

 

               
5./ Víziközmű-vagyon gördülő fejlesztési terve (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

 

Aczél Péter polgármester:  

Elmondja, hogy a gördülő fejlesztési terv tartalmazza a szennyvíztisztító telep és gépház 

szellőztető rendszerének fejlesztését 1 millió Ft összeggel, valamint a Mersevát-Külsővat 

közötti távvezetéken 4 db hídvezeték cseréjét 2 700 ezer Ft költséggel. A tervezett 

fejlesztések forrása a rendszeren képződő víziközmű-használati díj. Ezen kívül fontosnak 

tartja – és jelezte a szolgáltató felé - az elektromos kapcsolószekrények megemelésének 

szükségességét, a Marcal áradáskori vízszintje fölé. Ez lenne a legsürgősebb feladat, mert 

áramszünet esetén nem működik a szennyvíztelep.  

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Véleménye szerint rögzíteni kellene, hogy a tervezett költségek nincsenek elfogadva előre 5 

évre.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Szerepel a tervben az évenkénti felülvizsgálat. 

 

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

pályázat lebonyolításának jóváhagyásáról szóló határozat elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

64/2014.(IX.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a V010 jelű Mersevát ivóvízellátási 

rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervét, mint az ellátásért felelős elfogadja, és 

felhatalmazza a VASIVÍZ Zrt. képviseletében Kohuth Viktor vezérigazgatót, mint viziközmű 

szolgáltatót, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2014. szeptember 

15-ig benyújtsa.                                                                   
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                  Határidő: azonnal 

                  Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

6./ Vegyes ügyek  

Előadó: Aczél Péter polgármester 

 

  a) Csatlakozás Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához(írásos 

előterjesztés) 

 

 Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az ösztöndíj pályázat 2015. évi fordulójához 2014. október 1-i lehet 

csatlakozni. Javasolja, hogy a következő évben is támogassa az önkormányzat a 

felsőoktatásban tanulókat.  

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Megkérdezi, hogy ki kaphatja az ösztöndíjat. 

 

Aczél Péter polgármester: 

A hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányokat folytató illetőleg azt kezdő 

hallgatók pályázhatnak az ösztöndíj támogatásra. Háromszoros segítséget jelent ez a 

rászorulóknak, mivel az önkormányzat mellett az állam, és egyes esetekben a megye is 

támogatja a hallgatókat.  

 

 

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

csatlakozásról szóló, előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.   

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

65/2014.(IX.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőfokú tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2015. évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálás és a 

támogatás folyósítása során az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 

jár el.  

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa elektronikus rendszerben rögzíti.  

Megbízza Aczél Péter polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos teendőket lássa el.  

 

               Határidő: folyamatos                               

               Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

b) Szűrőkosár elhelyezése a szennyvíz-tisztító rendszerben (szóbeli előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester. 
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Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kérésére a VASIVÍZ szűrőkosarat helyezett el az 

idősek otthonához közeli szennyvíztisztító aknába.  A szűrőkosár tele van darabos 

hulladékkal, melyről fotókat is bemutat. A megoldás érdekében egyeztető megbeszélést 

tartottak a szolgáltatóval. Felvetődött, hogy lehetne az otthonnál a tisztító, de akkor nekik 

kellene felkészülni a tisztítására. Célszerűbb a szolgáltató által üzemeltett részen elhelyezni. 

Felveszik a kapcsolatot az otthon felügyeleti szervével és kérik, hogy vállalják át a 

költségeket. A berendezést az önkormányzat most megrendeli és a rendszer-használati díjból 

kifizeti. Egyidejűleg megkezdik a költség behajtását.  

 

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

javaslat elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

66/2014.(IX.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az 1. számú szennyvíz 

átemelőhöz elhelyezésre kerülő szűrőkosár önkormányzati megrendelésével és a víziközmű 

rendszeren képződő használati díj terhére történő finanszírozásával.  

Egyidejűleg a Képviselő-testület megkeresi az Idősek Sociális Otthona felügyeleti szervét, a 

szűrőkosár költségeinek áthárítása érdekében.  

 

              Határidő: megrendelésre: azonnal 

                              költségek áthárítására: 2014. november 30. 

              Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

 

   c) Önkormányzati utak felújítása (szóbeli előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, döntött a képviselő-testület a Kossuth utca Zrínyi utcáig terjedő szakaszának 

felújításáról. A Rákóczi és a Béri Balogh Ádám utcák találkozásig terjedő 10 méteres 

szakaszra  célszerű lenne kiterjeszteni a felújítást.  

 

Szabó Lászlóné képviselő:  

Megkérdezi, hogy tudja-e finanszírozni az önkormányzat, illetve milyen szakaszban van az 

útfelújítás.  

 

Aczél Péter polgármester: 

A műszaki ellenőr hiányosságokat állapított meg az elvégzett munkákban, a kivitelező még 

nem javította ki a feltárt hibákat. Az önkormányzat részéről kifizetés még nem történt. A 

szerződés szerinti teljesítési határidő szeptember 1-jén letelt, az építési napló nem áll 

rendelkezésre. A szerződés tartalmazza a késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbért. A 

temetőbe vezető murvás út felújításához kapcsolva árajánlatot kér a temető körüli kb. 300 

méteres útszakasz murvázásának költségeiről. Célszerű lenne most ezt is megjavíttatni.  

 

Szabó Lászlóné képviselő:  

Javasolja a kivitelező figyelmének felhívását a teljesítési határidő leteltére, az építési napló 

bemutatására és az önkormányzat kötbér igényére.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozza a következő 

határozatot:  

67/2014.(IX.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Kossuth utca Zrínyi utcáig terjedő 3,5 méter szélességben történő felújítására, valamint a Béri 

Balogh Ádám utca és a Rákóczi utca csatlakozására kössön szerződést a tartalékalap terhére, 

valamint a vállalkozóval létrejött korábbi Vállalkozási szerződés alapján, hívja fel a 

kivitelezőt az építési napló bemutatására, valamint a szerződésben meghatározott minőségi és 

határidőbeli teljesítésre. A munkák átvétele a műszaki ellenőr szakvéleménye alapján 

valósulhat meg. 

 

                 Határidő: azonnal 

                 Felelős:   Aczél Péter polgármester 

 

    d) Használaton kívüli tárgyi eszköz értékesítése (szóbeli előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy Pető Gábor megvásárolná az egykori konyha felszereléséhez tartozó, jelenleg 

használaton kívüli konyhai robotgépet. Az eszköz beszerzési értéke 47 ezer Ft volt, jelenlegi 

könyvszerinti nyilvántartás értéke 0 Ft.  

 

Pethő Zoltán alpolgármester: 

Javasolja, hogy hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert a robotgép értékesítésére.  

 

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

konyhai robotgép értékesítésének elfogadásáról.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozza a következő 

határozatot: 

68/2014.(IX.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a jelenleg használaton 

kívüli konyhai robotgépet 15 000-Ft eladási áron.  

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a tárgyi eszköz értékesítésének 

lebonyolításával.  

 

                  Határidő: azonnal 

                  Felelős:  Aczél Péter polgármester 

 

   e) „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozathoz csatlakozás (szóbeli 

előterjesztés) 

 

Aczél Péter polgármester: 

Javasolja az országos programsorozathoz való csatlakozást és ismerteti a tervezett helyi 

programot. Délelőtt gyermekfoglalkozások, „nagyanyáink süteménye” verseny, délután a 

helyi óvodások, iskolások, és a nyugdíjasok műsora, majd nosztalgia show, fáklyás 

felvonulás, végül tűzgyújtás zárja a napot.  

 

   f) Bánhalmapuszta ivóvízellátása (szóbeli előterjesztés) 



Aczel Peter polgarmester:
Elmondja, hogy az Agroprodukt Zrt. vezerigazgatqja jelezte, hogy oktober 1-jen elzarja a
vizet, ha az onkormanyzat nem fedezi a kiadasait a Papaviz arai alapjan. A mai napon
megtekintettek a helyszint az Agroprodukt Zrt. miiszaki szakemberevel. Ket vizmero van
elhelyezve, egyik a gazdasage, masik a lakosoke. Kb. 30-40 m3 a lakosok havi viz
fogyasztasa. A vizellatas problemajanak vegleges rendezeseig atmeneti megoldaskent a
lakossagi ivovizhatralek osszeget az onkormanyzat az Agroprodukt Zrt. reszere megteriti.
Errol megallapodast kotnek a felek.

A kepviselok egyetertessel fogadjak ezt a megoldast.

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 16.30 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testtileti iilest.

Aczel Peter
polgarmester

K. m. f.

- Szabadic
jegyzo
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