
 
 

 

Szám: 106-3/2014.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 28-án 14.00 

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 (A 2./ napirendi pont tárgyalásánál.)     

    Márkus József képviselő 

    Varga Anita képviselő 

     

 Tanácskozási joggal meghívottként résztvevő: 

 

    dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző  

 

Hiányzó: Kránitz Attila Ernőné alpolgármester (Az 1./ napirendi pont tárgyalásánál.) 

     Németh Miklósné képviselő 

 

 

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

testület 5 tagjából 3 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. 

 

Dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző javasolja, a meghívó szerinti 2./ napirendi pont elhagyását, 

mivel a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottságot azokon a településeken nem kell  

megválasztani, ahol nincs nemzetiség. 

 

Vinár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirend módosítását. 

 

Miután egyéb módosító javaslat nincs, a polgármester szavazást kér a következő napirendi 

javaslat elfogadásáról: 
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N a p i r e n d: 

 

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

 

1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal      dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

2./ Adósságkonszolidációban részt nem vett települési    Horváth Csaba polgármester  

önkormányzatok fejlesztési támogatása  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja az ülés napirendjét.  

  

N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata    

     (írásos előterjesztés) 

     Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző  

 

Miután a napirendhez szóbeli kiegészítés, kérdés és vélemény nem hangzik el, a polgármester 

szavazást kér a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata jóváhagyásának elfogadásáról. 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot:  

                

5/2014.(II.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Nemesszalóki Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

(Kránitz Attila Ernőné alpolgármester megérkezett az ülésre.) 

 

2./ Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési  

 támogatása (szóbeli előterjesztés)  

    Előadó: Horváth Csaba polgármester 
 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 

fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II.19.) BM rendelet 3. §-a szerint a 100-300 fő 

lakosság szám közötti települések 2 950 000 Ft támogatást igényelhetnek a központi 

költségvetésből. 

 

A támogatást önkormányzati tulajdont érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, 

fejlesztés megvalósítására lehet felhasználni. 

A pályázatot március 6-ig lehet benyújtani. 

Árajánlatot szerzett be az orvosi rendelő külső szigetelésének és fűtés korszerűsítésének 

elvégzésére, valamint a Rákóczi utcai vízelvezető árkok és járda felújítására. 



Az igenyelheto osszegbol az Egeszseghaz korszeriisitese valosithato meg, ezert erre a celra
torteno felhasznalast javasolja.

Kranitz Attila Ernone alpolgarmester:
Megkerdezi, hogy a tamogatast mennyi ido alatt kell elkolteni.

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo:
Valaszaban elmondja, hogy a tamogatasrol a felhasznalasat koveto 30 napon beliil, de
legkesobb 2016. januar 31-ig kell elszamolni.

Miutan egyeb kerdes es velemeny nines, a polgarmester szavazast ker a fejlesztesi tamogatas
benyujtasarol szolo hatarozati javaslat elfogadasarol.

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 4 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil hozza a kovetkezo hatarozatot:

6y2014.fII.28.) kcpviselo-tcstiileti hatarozat

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete tamogatasi kerelmet nyujt be a
10/2014.(II. 19.) BM rendelet szerinti adossagkonszolidacioban reszt nem vett telepulesi
onkormanyzatok fejlesztesi tamogatasara.
Az igenyelt tamogatas osszege 2 950 000 Ft.
A fejlesztesi tamogatasbol a Kepviselo-testulet az Egeszseghaz kulso szigeteleset es fiites
korszeriisiteset kivanja megvalositani.
A Kepviselo-testulet megbizza a polgarmestert a tamogatasi igeny benyujtasara, es
felhatalmazza a tamogatassal kapcsolatos dokumentumok alairasara.

Hatarido: azonnal
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

Napirend ntan:

Markus Jozsef kepviselo tajekoztatast ker a mozgo bolti arusitassal kapcsolatos
szabalyozasrol, mivel tudomasa szerint a kozelmultban a telepiilesen takarmanyt arusito
mozgo boltos ellen rendorsegi feljelentest tettek.

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo elmondja, hogy a mozgoarus a szekhelye szerinti telepiiles
jegyzqjenel ker mukodesi engedelyt, majd az arusitas helye szerinti onkormanyzatnal
kozteriilet-hasznalati engedelyt igenyel.
A szabalysertesi torveny 2014. januar 1-jetol hatalyos modositasa szerint szabalysertest kovet
el, aki kozteriilet-hasznalati engedely nelkul mozgoarusitast vegez.
A rendorseg ellenorzi a torveny betartasat.

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 14.40 orakor bezarja a kepviselo-testiileti ulest.

K.m.f.

Horvath Csaba dr. Szabadics' Zsuzsanna
jegyzo
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