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Szám: 107-13/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

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

16.30 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 

           Hideg Tamás alpolgármester 

           Feketéné Bonczók Éva képviselő             

           Lengyelné Hőbe Katalin képviselő 

           Szabó Lászlóné képviselő              

  

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

          dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

Hiányzó:  nincs 

 

 

                    

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

minden tagja az ülésen megjelent, melyre tekintettel határozatképes. Elmondja, hogy írásos 

napirendi javaslatot kaptak a képviselők, megkérdezi, hogy van-e egyéb napirendi javaslat.  

Miután egyéb javaslat nincs, szavazásra bocsátja a meghívó szerinti következő napirendi 

javaslat elfogadását. 

  

 

N a p i r e n d: 

 

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

 

1./Az önkormányzat szervezeti és mű-                                          Aczél Péter polgármester 

ködési szabályzatának felülvizsgálata 
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2./ Települési szilárd hulladék össze-                                    Aczél Péter polgármester 

gyűjtéséről és elszállításáról szóló ön- 

kormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

3./ Szociális célú tűzifajuttatásról szó-                                  dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

ló önkormányzati rendelet felülvizs- 

gálata 

 

4./ Kötelező felvételt biztosító iskola                                    Aczél Péter polgármester 

körzethatárainak véleményezése 

 

5./ Megállapodás Agroprodukt Zrt-vel                                  Aczél Péter polgármester  

Bánhalma ivóvízellátása ügyében 

 

6./ Új villamosenergia-szolgáltatási                                       Aczél Péter polgármester  

szerződés 

 

7./ FIX-PONT Önkormányzati Fela-                                     Aczél Péter polgármester 

datellátó Társulás társulási megálla- 

podásának módosítása 

 

8./ Pápakörnyéki Önkormányzatok                                        Aczél Péter polgármester 

Feladatellátó Társulás társulási meg- 

állapodásának módosítása 

 

9./ Könyvtár akadálymentesítése                                           Aczél Péter polgármester  

 

10./ Állami tulajdonú belterületi út                                        Aczél Péter polgármester 

önkormányzati tulajdonba való igény- 

lése 

  

 

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 szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az SZMSZ mellékletében pontosításra kerülnek az önkormányzat kötelező és 

önként vállalt feladatai. Az első lakáshoz jutók támogatása például kimarad, nem kötelező 

feladat.  

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Kéri, hogy a két ülés közötti, saját hatáskörben hozott döntésekről majd számoljon be a 

polgármester.  
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Lengyelné Hőbe Katalin képviselő: 

Megkérdezi, hogy ki kaphat átmeneti segélyt.  

 

Feketéné Bonczók Éva képviselő:  

Átmeneti segélyt az kaphat, aki átmenetileg nehéz helyzetbe került. A segélyre való 

jogosultság feltételeit meghatározta a képviselő-testület.  

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 

Az átmeneti segély helyébe lépett önkormányzati segély megállapításának feltételeit az 

önkormányzat szociális rendelete szabályozza. Az újonnan megválasztott képviselőknek 

soron kívül eljuttatják az önkormányzati rendeletet.  

 

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

módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

7/2014.(XI.25.) önkormányzati rendeletet 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  

 

 

2./ Települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata (írásos előterjesztés) 

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző:  

Elmondja, hogy a rendelet felülvizsgálatát az elfogadása óta bekövetkezett jogszabályi 

változások indokolják. A szilárd hulladék kezelése regionális szinten történik. Az 

önkormányzat a szilárd hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatát az Észak-Balatoni 

Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás keretében 

látja el. A Társulás egységes ajánlást nem adott ki az önkormányzatoknak a közszolgáltatás 

szabályozásához. 

 

Aczél Péter polgármester: 

A szolgáltató, Avar Ajka Kft. véleményezte, és mintaértékűnek tartja a tervezetet.  

A továbbiakban a polgármester elmondja, hogy az összegyűjtött avar elhelyezéséhez zsákokat 

kért a szolgáltatótól. 60 és 120 literes zsákokat lehet igényelni, 290, illetve 590 Ft-ért.  

 

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

szilárd hulladék elszállításáról és a közszolgáltatás biztosításáról szóló rendelet-tervezet 

elfogadásáról. 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

8/2014.(XI.25.) önkormányzati rendeletet 
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a települési szilárd hulladék elszállításáról és a közszolgáltatás biztosításáról. 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 

3./ Szociális célú tűzifajuttatásról szóló önkormányzati rendelet (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az önkormányzat 51 m
3
 tűzifa támogatásban részesült. A jogosultak körét 

nehéz pontosan meghatározni, a rendelkezésre álló adatok alapján próbaszámítást végeztek a 

szabályozáshoz. Az elfogadott rendeletet ki kell hirdetni, valamint a lényegét külön 

hirdetményben is közzé kell tenni, hogy a rászorulók tudomást szerezzenek a támogatásról.  

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Javasolja, hogy a kérelmek beadási határidejét hozza előbbre, december végére a képviselő-

testület. A jövedelemigazolások megkérése az év elején nehézséget okozna a kérelmezőknek.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Szavazásra bocsátja a kérelmek beadási határidejének december 30. napjára történő 

módosításának elfogadását.   

 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a módosító javaslatot.  

 

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

célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadásáról. 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

9/2014.(XI.25.) önkormányzati rendeletet 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

4./ Kötelező felvételt biztosító iskola körzethatárainak véleményezése (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a 2015/2016. tanévben változatlanul a Nemesszalóki Általános Iskola a 

kötelező felvétel biztosító általános iskola.  

 

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

kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárainak véleményezéséről, és az 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

75/2014.(XI.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal által megküldött, 2015/2016. tanévben kötelező felvételt biztosító általános 

iskola körzethatára Külsővat községre vonatkozó tervezetét véleményezte, és azzal egyetért.  

 

A határozatról a polgármester értesíti a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztályát.  

 

            Határidő: 2014. november 28. 

            Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

5./ Megállapodás Agroprodukt Zrt-vel Bánhalma településrész ivóvízellátása ügyében 
(szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az Agroprodukt Zrt. tulajdona Bánhalma vízellátását biztosító kút és a 

szivattyú. A víztisztítót az önkormányzat vásárolta, amely most meghibásodott. A Vasivíz 

vállalta a javítását. A bánhalmai ivóvízhálózatot megterveztette a képviselő-testület, a jövő 

évben szeretnék kiviteleztetni a Vasivízzel. Egyedi vízórákat szerelnek fel. Átmenetileg két 

rendszer lesz, Bánhalma vízellátását nem a merseváti, hanem az Agroporodukt kútjából 

biztosítják. Következő ütemben összekötik a két hálózatot. Javasolja, hogy bízza meg a 

képviselő-testület a polgármestert, hogy készítsen elő háromoldalú megállapodást az 

Agropordukt, a Vasivíz és az önkormányzat között, Bánhalma ivóvízellátásnak biztosítása 

érdekében. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

76/2014.(XI.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bánhalma ivóvízellátásának 

biztosítása érdekében megbízza a polgármestert, hogy készítsen elő háromoldalú 

megállapodást az Agroprodukt Zrt, a Vazivíz Zrt. és az Önkormányzat között.  

 

       Határidő: 2014. december 31.  

       Felelős:  Aczél Péter polgármester  

 

 

6./ Új villamos energia-szolgáltatási szerződés 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Az MVM Partner Zrt. ajánlata az eddiginél kedvezőbb villamos energia beszerzést ajánl az 

önkormányzat számára. A jelenlegi 27,18 Ft/kWh helyett 22,73 Ft/kWh áron, 4,45 Ft-tal 
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olcsóbb lesz az önkormányzati ingatlanoknál a villamos energia díja. A megállapodás 2015. 

januártól 2016. december végéig szól és 50 276 kWh energia mennyiségre vonatkozik.  

 

Lengyelné Hőbe Katalin képviselő: 

Megkérdezi, hogy a közvilágításra és a karbantartásra is vonatkozik-e az ajánlat.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Az ajánlat csak áramfogyasztására vonatkozik. Az MVM a közvilágítás karbantartásával nem, 

csak energiaszolgáltatással foglalkozik. A közvilágítás karbantartását az E-ON alvállalkozója 

az ÉH-SZER Kft. biztosítja. A fénycsövek cseréje sok problémát okoz. Korábban volt egy tíz 

éves szerződés a közvilágítás korszerűsítésére, ha az lejár, akkor lehet újabb fejlesztésben 

gondolkodni.  

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Az egy éves tapasztalat alapján meglátja a testület, hogy jó döntés-e a váltás.  

 

Hideg Tamás alpolgármester: 

Jónak tartja az ajánlatot.  

 

Miután több kérdés, vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az „MVM Partner 

Klasszik” teljes ellátás alapú villamosenergia-adásvételi egyedi szerződés jóváhagyásának 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

77/2014.(XI.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Külsővat község 

Önkormányzata, mint felhasználó, valamint az MVM Partner Zrt. (székhelye: 1031 Budapest, 

Szentendrei út 207-209.) mint kereskedő között, a szerződés szerinti felhasználási helyek 

villamos energia ellátására vonatkozó, teljes ellátás alapú villamos energia adásvételéről szóló 

mellékelt  „MVM Partner Klasszik” mellékelt villamosenergia adásvételi szerződést.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a villamosenergia adásvételi szerződés 

megkötésére.  

 

             Határidő: azonnal 

             Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

7./ FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának 

módosítása (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a társulási megállapodás módosítását a nevek, és a lakosságszám változása 

indokolja, valamint megszűnt Mihályháza Cigány Nemzetiségi Önkormányzata.  
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Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a FIX-

PONT Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló, előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

78/2014.(XI.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy döntött, 

hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását, valamint annak új egységes szerkezetű Társulási Megállapodását az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadta.  

 

                Felelős:   Aczél Péter polgármester  

                Határidő: azonnal  

 

 

8./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának 

módosítása (írásos előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy Takácsi polgármestere volt a társulás elnöke és Takácsi volt a társulás 

székhelye. A polgármestert nem választották újra, ezért az elnöki teendőket a vaszari 

polgármester látja el és a társulás székhelye Vaszar lesz. A társulási megállapodás módosítása 

január 1-jén lép hatályba, de utólag jóvá kell hagyni a szeptember 25-i Társulási Tanács 

ülésen elfogadott módosítást is. A Társulás által fenntartott szociális ellátások (házi 

segítségnyújtás) intézményi térítési díját Takácsi község Képviselő-testülete állapítja meg, 

megalkotása előtt ki kell kérnie a társulásban résztvevő önkormányzatok véleményét. 

Külsővat Önkormányzata a házi segítségnyújtás feladatot a FIX-PONT Társulás keretében 

látja el, ezért a térítési díj véleményezéséről a képviselő-testületnek nem kell döntést hoznia. 

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja 

a társulási megállapodás módosításáról szóló, előterjesztés szerinti határozati javaslatok 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

79/2014.(XI.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását és annak egységes szerkezetét 

– az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.  

A társulási megállapodás módosítása az azt utolsóként elfogadó képviselő-testület 

határozatának meghozatala napján, a társulási megállapodás 2/a. melléklet 1. pontja, 2/b. 

melléklet, 2/e melléklet vonatkozásában 2015. január 1-jén lép hatályba.  

 

               Határidő: folyamatos 

               Felelős:   Aczél Péter polgármester  
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Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

80/2014.(XI.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását és annak egységes szerkezetét 

– az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.  

A társulási megállapodás módosítása 2015. január 1-jén lép hatályba.  

 

               Határidő: folyamatos 

               Felelős:    Aczél Péter polgármester  

 

 

9./ Könyvtár akadálymentesítése (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a külsővati könyvtár a pápai Jókai Mór Könyvtár fiókkönyvtáraként 

működik. Előnyös a fenntartás, mert cserélik a könyveket, segítik a munkát, és anyagi 

támogatást is nyújtanak a programokhoz. Legutóbb például sikeres kézműves foglalkozást 

tartottak. Az esélyegyenlőség érdekében biztosítani kell a könyvtár akadálymentesítését, 

melyre levélben hívta fel a könyvtár igazgatója az önkormányzat figyelmét. A volt iskola-

épületben van olyan helyiség, amely a mozgáskorlátozottak részére is megközelíthető, 

nagyobb alapterületű, önállóan fűthető és mozgássérülteknek is használható vizesblokk áll 

rendelkezésre. A „Vati Fiúk” által már szinte nem is használt helyiségbe javasolja a könyvtár 

átköltöztetését, jelenlegi könyvtár helyét pedig használhatják a civil szervezetek.  

Decemberben a közfoglalkoztatottak közreműködésével megoldható lesz a költöztetés.  

 

Feketéné Bonczók Éva képviselő: 

Egyetért a javaslattal, a könyvtár sokat tett a közösségért, a klubhelyiséget használó „Line 

Dance” női tánccsoportot pedig feloszlatták.  

 

Szabó Lászlóné képviselő: 

Szintén támogatja a javaslatot. A könyvtár rendszeresen, hetente kétszer nyitva van, fontos a 

megfelelő elhelyezése, míg a klubhelyiség nincs kihasználva.  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy nyáron többször nyitva volt a könyvtár, amikor iskolaszünet volt.  

 

Miután a napirendhez további vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a könyvtár 

elhelyezésének megváltoztatásról szóló határozati javaslat elfogadását: 

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

81/2014.(XI.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Könyvtárat az 

esélyegyenlőség, a mozgáskorlátozott személyek részére akadálymentes megközelítés 
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érdekében a Külsővat, Raffel Mihály u. 12 szám alatti lapos tetős épületben lévő 55,3 m
2
-es 

volt tanterem helyiségben helyezi el.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a könyvtár új helyére költöztetéséről értesítse a pápai Jókai Mór 

Városi Könyvtár igazgatóját, és a lebonyolításról gondoskodjon.  

 

         Határidő: 2014. december 31. 

         Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

 

10./ Állami tulajdonú belterületi út önkormányzati tulajdonba való igénylése (szóbeli 

előterjesztés) 

Előadó: Aczél Péter polgármester  

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy a 160 hrsz-ú belterületi út, a volt Boda-házhoz tartozó saját használatú útként 

volt nyilvántartva és hagyatéki eljárás során állami tulajdonba került. Önkormányzati úthoz 

kapcsolódik, ezért célszerű önkormányzati tulajdonba vételének igénylése a Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél.  

 

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

elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

82/2014.(XI.20.) képviselő-testületi határozat 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemmel fordul a Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-hez az állami tulajdonba került Külsővat, 160 hrsz-ú belterületi út 

önkormányzati tulajdonba adása iránt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az út tulajdonba vétele érdekében 

eljárjon, jognyilatkozatot tegyen és szerződést kössön.  

 

          Határidő: azonnal 

          Felelős:   Aczél Péter polgármester  

 

N a p i r e n d  után: 

 

Aczél Péter polgármester: 

Elmondja, hogy az önkormányzatnak a téli hó eltakarításra megkötött szerződése áprilisban 

lejárt. Elek István bruttó 10 ezer Ft óradíjért vállalta a feladatot.  

 

Hideg Tamás alpolgármester: 

Felajánlja, hogy 6 ezer Ft óradíjért elvégzi a feladatot.  

 

A képviselő-testület egyhangú egyetértéssel elhatározza, hogy ajánlattételi felhívást tesz 

közzé a hó eltakarítás elvégzésére. Megbízza a polgármestert, hogy a felhívást juttassa el az 

erőgéppel rendelkező helyi vállalkozóknak.  

 



Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 17.45 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testuleti iilest. A tovabbiakban a kepviselo-testiilet zart iilest tart.

j f

Aczel Peter
polgarmester

dr. Szabadics Zsuz$anna
jegyzo
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