
 
 
 

 

Szám: 106/2014.  

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

 

Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai 

kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.  

 

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 

                         Vinár, Köztársaság u. 38. 

 

Jelen vannak: 

 

A képviselő-testület tagjai: 

 

    Horváth Csaba polgármester  

    Kránitz Attila Ernőné alpolgármester 

    Németh Miklósné képviselő 

    Varga Anita képviselő 

     

 Tanácskozási joggal meghívottként résztvevők: 

 

    dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző  

 

Hiányzó: Márkus József képviselő 

 

    

Horváth Csaba polgármester köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a képviselő-

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

határozatképes. Megnyitja a nyilvános képviselő-testületi ülést és megkérdezi, hogy az írásos 

meghívóban szereplő napirendi javaslaton kívül, a képviselők részéről van-e más javaslat. 

 

Miután módosító javaslat nincs, a polgármester 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./ Az Önkormányzat 2014. évi költség-                                    Horváth Csaba polgármester 

vetésének terve 
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2./ Az Önkormányzat 2014. évi közbeszer-                                Horváth Csaba polgármester  

zési terve  

 

3./ Vegyes ügyek                                                                         Horváth Csaba polgármester  

 

 

Vinár 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./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének terve 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

 

 

                            

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az  

 

1/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletet 

Vinár Község Önkormányzata 

2014. évi költségvetéséről 
 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

 

 

2./ Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy az önkormányzat nem tervezi és a költségvetési rendelet sem tartalmaz olyan 

beruházást illetve beszerzést, amely a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. Az 

önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve ezért nemleges.   

 

 

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

szavazásra bocsátja az önkormányzat előterjesztés szerinti 2014. évi közbeszerzési tervének 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

2/2014.(II.11.) képviselő-testületi határozat 
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Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó 

közbeszerzési tervét a mellékelt előterjesztés szerinti nemleges tartalommal jóváhagyja. 

 

                     Határidő: folyamatos 

                    Felelős:   Horváth Csaba polgármester 

 

 

3./ Vegyes ügyek  

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

a) Pápai Rendőrkapitányság üzemanyag támogatási kérelme (szóbeli előterjesztés) 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Javasolja, hogy az előző megállapodással megegyezően 10,-Ft/lakos/hó/év üzemanyag 

támogatást állapítson meg a rendőrségnek a képviselő-testület.  

 

 

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

szavazást kér a rendőrség részére üzemanyag támogatás megállapításáról szóló határozati 

elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

3/2013.(II.11.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére, 2014. január 1. és 2014. december 

31. közötti időre, a település állandó lakosainak száma (243 fő) x 10,-Ft/hónap azaz 29 160,-

Ft támogatást biztosít azzal, hogy a támogatási összeget a „Marcal” Körzeti Megbízotti 

Csoport által használt szolgálati gépkocsi – belső normában meghatározott mértéken felüli – 

üzemeltetésére (üzemanyag-költségek fedezésére) kell fordítani.  

 

A Képviselő-testület – mint Adományozó - hozzájárulását adja nevének és székhelye címének 

Kedvezményezett általi kezeléséhez.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozásról szóló Megállapodás 

aláírására.  

 

           Határidő: azonnal 

           Felelős:   Horváth Csaba polgármester 

 

 
b) Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kijelölési kérelme (szóbeli előterjesztés) 

 
Horváth Csaba polgármester: 

Ismerteti a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kérelmét, hogy az ellátás biztosítása 

érdekében testületi határozattal jelöljön ki az önkormányzat olyan személyt a településen, aki 
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– a koncessziós jog elnyeréséig – dohánytermék árusítást vállalna a kijelölési okiratban 

foglaltak megtartása mellett. A Zrt. telefonon is megerősítette kérelmét.  

 

Kránitz Attila Ernőné alpolgármester: 

A helyi bolt vezetőjeként – és korábban dohánytermékek árusítójaként - elmondja, hogy a 

maga részéről eddig sem, és most sem vállalja az árusítást. Költséges feltételeknek kell 

megfelelni, Vináron olyan kicsi a forgalom, hogy a befektetés nem térülne meg.  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy korábban is volt már ilyen tárgyú megkeresés az önkormányzat felé, akkor 

sem tudott a képviselő-testület olyan személyt megjelölni, aki vállalná a településen 

dohánytermékek árusítását. A kijelölésre vonatkozóan nem tud határozatot hozni a képviselő-

testület, erről tájékoztatja a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-t.  

 

       c) Pályázat benyújtása ifjúsági és utánpótlás sport fejlesztésére elnyerhető 

támogatásra (szóbeli előterjesztés) 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Ismerteti a Belügyminiszter 4/2014.(I.31.) BM rendeletét, melynek alapján lehetőség van 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénylésére. A tavalyi évben 

ugyanezen a pályázaton a képviselő-testület községi teniszpálya építésére, és a 

sportlétesítmény köré kerítés építésére nyújtott be igényt. A pályázati anyag rendelkezésre áll, 

a benyújtás határidejére aktualizálható.  A fejlesztés összes költsége 9,4 millió Ft, a 

pályázathoz 10 % önerőt kell vállalnia az önkormányzatnak.  

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 

A tavalyi évben ez a pályázat önrész nélküli volt, mivel az önkormányzat az 

adósságkonszolidációban nem volt érintett. Most 10 % önrész vállalása szükséges, melyre 

pillanatnyilag nincs fedezet az önkormányzat 2014. évi költségvetésében.  

 

Kránitz Attila Ernőné alpolgármester: 

Jó lenne pályázni, de önrész nélkül nincs értelme.  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Megvalósulás esetén lehetne profitálni a beruházásból. Szavazást kér a pályázat 

benyújtásának elfogadásáról. 

 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 nem szavazattal elutasítja a 

4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatási igény benyújtását.   

 

 

           d) Tájékoztató  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Bemutatja a képviselő-testületnek az önkormányzat részére megrendelésre kerülő urnafal 

fotóját. Az urnafal 20 férőhelyes, anyaga csiszolt műkő és 220 ezer Ft a költsége.  



Tajekoztatja a kepviselo-testuletet, hogy a keszulo megyei teruletfejlesztesi tervhez projekt
otletkent az onkormanyzat reszerol benyujtotta a Rakoczi utcaban vizelvezeto arkok es jardak
javftasat, ami elfogadasra es beepitesre keriilt a fejlesztesi tervbe.

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 17.50 orakor bezarja a kepviselo-testiileti iilest.
A tovabbiakban a kepvisek5-testiilet zart iilest tart.

Horvatn Csaba
polgarmester

dr. Szabadics Zsuzsanna
„ -Jjegyzo
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