Külsővat Község Önkormányzata
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

Szám: 107-14/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 11-én
17.00 órai kezdettel megtartott – közmeghallgatással egybekötött - nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Külsővat, kultúrház
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
A helyi lakosok részéről megjelent: 12 fő
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 ülést és megkérdezi, hogy az írásban megküldött
napirendi javaslaton kívül a képviselők részéről van-e más 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./Közmeghallgatás
2./ Hó eltolásra kiírt pályázatok elbírálása
3./ Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve

Aczél Péter polgármester
dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

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./ Közmeghallgatás
a) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi munkájáról, tájékoztató a lakóhelyi környezet
állapotáról
Aczél Péter polgármester:
Fotó-vetítéssel illusztrált beszámolót tart az önkormányzat 2014. évi munkájáról és tájékoztat
a lakóhelyi környezet állapotáról:
- Bemutatja a 2013. január 1-jén létrehozott Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
szervezeti felépítését, amelyhez öt önkormányzat, köztük Külsővat önkormányzata tartozik.
Külsővaton hivatali kirendeltség működik, a lakosok helyben intézhetik az ügyeiket.
- Az év legnagyobb fejlesztése az ivóvízminőség javító beruházás volt. Több mint 100 millió
Ft költséggel a merseváti kút ammónia mentesítése valósult meg.
- Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása címén kapott 10
millió Ft állami támogatást a község útjainak felújítására fordították. Szeretnék folytatni a
megkezdett útfelújítást, amennyiben lesz hasonló forrás.
- 5 millió Ft pályázati támogatásból megvalósult a kultúrház részleges felújítása és az udvar
térburkolása. Akadálymentes lett a bejárat, az előtér megnövekedett és büfé került
kialakításra.
- Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az óvoda és hozzá tartozó épületek energetikai
felújítására. A beruházás költsége 53 millió Ft, a pályázat támogatása 100 %-os. Elbírálásáról
még nincs döntés.
- Sikerült a régi iskolaépület hasznosítása, a MOVE Kft. bérli az önkormányzattól az
ingatlant. A bérlő kb. 30 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat. Felújította
az épületet és fizeti a rezsiköltséget.
- Megújultak az autóbuszvárók, padokat helyeztek ki a közterületekre.
- A környezetvédelem folyamatos tevékenységet jelent. Az idei évben is csatlakozott a
község a Te Szedd országos hulladékgyűjtő mozgalomhoz. Kedvező, hogy az akció keretében
ingyen elszállítják a hulladékot. Ezt megelőzően, és az akción kívül is, évről-évre
összegyűjtik a szemetet.
- A temetőn túli területen megszüntette az önkormányzat a szemétlerakást. A szemét
elszállítását követően sorompót helyeztek el a területhez vezető útra.
- A temetői hulladékszállítás rendje is változott. A celldömölki HUKE Kft. nem végezhet
hulladékszállítást, mivel egy szolgáltató lehet a településen. Az ajkai szállítás többe kerül. A
régi hulladékgyűjtő konténerek helyett kukákba gyűjtik a szemetet a temetőben.
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- Elektronikus hulladék gyűjtő kampányt is szerveztek. Az Avar Ajka Kft. vállalta a hulladék
átvételét, 7-8 m3 hulladékot szállítottak el.
- A Fő utcai romos épületet sikerült lebontani. A tulajdonos nem volt elérhető, az ingatlant
terhelő, értékét meghaladó teher miatt hosszú ideje húzódott az épület bontása.
- Év végére megvalósult az önkormányzat régi terve. A Raffel utca és a Petőfi utca állami
tulajdonban voltak, a járda és az árok területével együtt. Megtörtént a terület olyan
megosztása, hogy csak az úttest marad állami tulajdonban. Az árkok önkormányzati
tulajdonba kerülnek, így lehetőség lesz pályázni a felújításukra. A főtér egésze önkormányzati
tulajdonba kerül, erre külön rendezési terv készül. Több elképzelés van, pl. körforgalom,
buszforduló, a hivatal előtt parkoló kialakítása. A végleges tervhez a lakosság véleményét is
kérik.
- Több program volt az egészség megőrzésére. Helyben tüdőszűrést, vércukormérést
szerveztek, a mammográfiai vizsgálat utazási költségét az önkormányzat fizette.
- Az idei évben is biztosította az önkormányzat az ingyenes nyári gyermekétkeztetést. Évente
pályázik az önkormányzat a nyári gyermekétkeztetéshez elnyerhető támogatásra, vállalja az
önrészt, melyet év végén visszakap.
- A sportélet meghatározója a megyei IV. osztályban versenyző helyi focicsapat. A
sportöltözőt pályázati pénzből kezdte el építeni az önkormányzat. A sportegyesület több mint
6 millió Ft-ot nyert az MLSZ-től, ebből befejezhető lesz az épület.
- Az óvodát társulásban működteti az önkormányzat. Támogatták az óvodások úszás- és
természetismeret oktatását, a gyermekek nagykarácsonyi kirándulását.
- Aktív civil szervezet a Nyugdíjas Klub. Részt vesznek a községi eseményeken,
rendezvényeket és kirándulást szerveznek.
- A rendezvények között említésre méltó események voltak: a Szépkorúak köszöntése, a
Mária-út zarándokok fogadása a plébániával közösen, a Zrínyi napi megemlékezés, Mikulás
ünnepség, kézműves foglalkozások, Falunap, Itthon vagy – Magyarország szeretlek! program,
Idősek Napja, nemzeti ünnepek megtartása és koszorúzás a Hősi emlékműnél az I.
világháború kitörésének 100 éves évfordulóján, év végén a községi Betlehem és ádventi
koszorú felállítása. Kiemelendően sikeres volt, Zsani Magdi kezdeményezésére és
szervezésében megrendezett helyi értékek kiállítás.
- Az önkormányzati választás fontos esemény volt, a községben jó képviselő-testület alakult.
b) Az önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó tervei
Aczél Péter polgármester:
Felvázolja az önkormányzat 2015-2019. évekre szóló következő terveit:
- óvoda és közösségi épületek energetikai korszerűsítése
- könyvtár mozgáskorlátozottak részére történő kialakítása
- bánhalmai ivóvízhálózat felújítása
- Vasivíz Zrt. gördülő fejlesztési tervében szereplő helyi fejlesztések megvalósítása
- sportöltöző épületének befejezése
- közvilágítás bővítése az országúti buszmegállóhoz
- autóbuszmegálló építése az országútnál
- vízelvezető árkok létesítése, meglévők felújítása
- belterületi utak felújítása, főtér rendezése
- biztonságnövelő kamerarendszer kiépítése
- polgárőrség megalakítása
- temetői urnafal létesítése
- temetőben belső utak kiépítése
- archív filmek digitalizálása és vetítése a kultúrházban
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c) Egyéb
Aczél Péter polgármester:
A jelenlévők figyelmébe ajánlja Külsővat honlapját, valamint Külsővat Önkormányzat
Facebook oldalát. Ismerteti a decemberi önkormányzati programokat, melyekre meghívja a
helyi lakosokat.
d) Közérdekű kérdések, javaslatok
Varga Zoltánné helyi lakos:
Megkérdezi, hogy lehetne-e délután is orvosi rendelés, mert a dolgozóknak szabadságot kell
kivenniük gyógyszer íratáshoz. Sok embernek probléma a délelőtti rendelés.
Aczél Péter polgármester:
Elmondja, hogy továbbítja doktor úrhoz a kérést.
Lengyel László helyi lakos:
Jó felvetésnek tartja a kérdést, szerinte megvalósítható. Megkérdezi, hogy a MOVE Kft.
mennyi bérleti díjat fizet az önkormányzatnak. Elmondja, hogy van itt egy 8 órás hivatali
alkalmazott, szerinte felesleges kirendeltséget fenntartani. A másik két település, Vinár és
Marcalgergelyi sem igényelte. Ettől nem tud elvonatkoztatni, a jegyzőnő véleményét is
kérdezi.
Aczél Péter polgármester:
Az orvosi rendelés módosítása megoldható lesz. A hivatallal kapcsolatos véleményre
válaszolva elmondja, hogy a közös hivatal struktúrájának kialakítása központi létszám
számítás alapján történt. Máshol, plusz létszámmal tudják megoldani a működést, itt a
finanszírozott létszámmal dolgoznak. A megnövekedett feladatok miatt, átlagban napi 10 órát
dolgoztak. A közigazgatásban minimális bérek vannak, ha nem itt, akkor Nemesszalókon
dolgozna az ügyintéző. Spórolni nem lehetne vele. Régebben is hozzá voltak szokva az
emberek, hogy helyben intézhetik az ügyeiket. A képviselő-testület nem kötelezően ellátandó
feladatokat is vállal, legutóbb pl. szociális tűzifa ellátást. A meghirdetett álláshelyre sokan
pályáztak, a legalkalmasabb jelentkezőt választották.
dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző:
A hozzá intézett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a közös hivatalt 2013. január 1-jén hozta
létre öt önkormányzat képviselő-testülete. A megállapodás szerint két hivatali kirendeltséget
működtetnek, Mihályházán 2 fővel, és Külsővaton 1 fővel. Mihályházán valamennyi
önkormányzati, és államigazgatási feladatot helyben ellátnak, Külsővat esetében a
gazdálkodási, pénzügyi és adózással kapcsolatos ügyeket Nemesszalókon intézik.
Marcalgergelyi és Vinár nem igényelt állandó kirendeltséget, a települések nagyságendje,
lakosságszáma nem indokolja. A hivatal államilag finanszírozott létszáma 9 fő, ennyi fővel,
megfeszített ütemben dolgoznak. A külsővati kirendeltségen a kolléganő foglalkoztatása
összeférhetetlenség miatt megszűnt, az álláshely betöltésére pályázatot írtak ki. Több
jelentkezőből választották ki a legalkalmasabb személyt.
Lengyel László helyi lakos:
Megkérdezi, hogy a Pápai Vízitársulatnak most is kell-e hozzájárulást fizetni. Korábban a
hozzájárulást fizette az önkormányzat, de nem gondozták a faluban lévő vízfolyást.
Aczél Péter polgármester:
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A Vízitársulat semmit nem csinált, de az önkormányzatnak sem kellet fizetnie. Komplex
területrendezésre lenne szükség. A MOVE Kft. jelképes, havi 10 ezer Ft összegű bérleti díjat
fizet. Felújításokat végzett, és fizeti a rezsit. Télen fűtve van az épület, nem romlik az állaga.
Fontos szempont a munkahelyteremtés is.
Miután egyéb kérdés és vélemény nincs, a polgármester lezárja a közmeghallgatás napirendet.
2./ Hó eltolásra kiírt pályázatok elbírálása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Aczél Péter polgármester
Aczél Péter polgármester:
Elmondja, hogy a hó eltolási munkák elvégzésére zártkörű pályáztatással 3 vállalkozót
keresett meg ajánlattételi felhívással. Két helybeli lakos közös pályázatot nyújtott be. Hideg
Tamás és Elek István bruttó 7 ezer Ft + áfa óradíjért vállalják a község útjainak hó
eltakarítását.
Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a hó
eltolási munkák elvégzésére benyújtott ajánlat elfogadását.
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
85/2014.(XII.11.) képviselő-testületi határozat
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati utak hó
eltolási munkáinak elvégzésére Hideg Tamás és Elek István külsővati lakosok közösen
benyújtott ajánlatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlat szerinti bruttó 7 000 Ft/óra
+ áfa díjazással, 2014. december 15-től 2015. március 31-ig tartó határozott időre kössön
vállalkozási szerződést ajánlattevőkkel a község útjai hó eltolási munkáinak elvégzésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Aczél Péter polgármester
3./ Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az
önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását.
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
86/2014.(XII.11.) képviselő-testületi határozat
Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2015.
évi mellékelt belső ellenőrzési tervét.
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Hatarido: azonnal
Felelos: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 18.15 orakor bezarja a nyilvanos kepviselotestuleti ulest.
—> \. m. f.
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Kulsovat Kozseg Onkormanyzata
9 5 3 2 K u l s o v a t , K o s s u t h u. 7 0 .
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com
Kepviselo-testulet tagjainak

He 1vb en
MEGHIVO
Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!
Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet
2014. decembcrll-en (csutortokon) 17.00 orai kezdettel
kozmeghallgatassal egybekotott nyilvanos kepviselo-testuleti ulest tart, melyre tisztelettel
meghivom.
Az tiles helve: Kulsovat, kulturhaz

N a p i r en d:

1./ Kozmeghallgatas
2.1 Ho eltolasra kiirt palyazatok elbiralasa
Eloado: Aczel Peter polgarmester
3./ Az onkormanyzat 2015. evi belso ellenorzesi terve
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

Kulsovat, 2014. december 8.
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K i i l s o v a t K o z s e g O nko r m a n y z at a
9532 Kiilsovat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com
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Kulsovat Kozseg 6nkormanyzatanak2015. evi ellenorzesi terve

Az eves ellenorzesi terv a koltsegvetesi szervek belso ellenorzeserol szolo 370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet eloirasainak megfeleloen kesziilt.

1. A koltsegvetesi beszdmolo szabdlyszerilsege.
Targy: a koltsegvetesi beszamolo valodisaganak es szabalyszeriisegenek
vizsgalata
Cel: a fokftnyvi konyveles es az analitikus nyilvantartasok kotelezo
egyezosegei kimutathatoak-e
Ellenorizendo idoszak: 2014. ev
Ellenorzes tipusa, modszere: dokumentaciok, koltsegvetes, beszamolok
ertekelese
2. Penzgazdalkoddsijogkorok (hotelezettseg-vdllalds, utalvdnyozds,
ellenjegyzes, ervenyesftes, szahnai igazolds) rendjenek, elldtdsdnah
ellenorzese
Targy: a szabalyozottsag biztositasanak ellenorzese
Cel: annak megitelese, hogy a folyamat a jogszabalyoknak megfelelo-e
Ellenorizendo idoszak: 2014. ev
Ellenorzes tipusa, modszere: rendszer ellenorzes, a folyamat
dokumentacios ellenorzese

3. 2014. evi kozponti koltsegvetesbol szdrmazo hozzdjdruldsok, tamogatasok
vizsgalata. (igenyles, felhasznalas szabdlyszerusege)
Targy: a szabalyozottsag biztositasanak ellenorzese
Cel: annak megitelese, hogy az igenyles, felhasznalas a jogszabalyoknak megfelelo-e
Ellenorizendo idoszak: 2014. ev

4. A sportegyesiilet reszere nyujtott tamogatasok felhasznalasanak ellenorzese.
Targy: a szabalyozottsag biztositasanak ellenorzese
Cel: annak megallapitasa, hogy a sport- es tarsadalmi szervezetek reszere nyujtott
onkormanyzati tamogatasok felhasznalasa a jogszabalyoknak megfeleloen tortent-e?
Ellenorizendo idoszak: 2014. ev.
Ellenorzes tipusa: temaellenorzes.

Nemesszalok, 2014. december 9.
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.dr. SzabadicsZsTfesanna
jegyzo

