
 
 

 

Szám: 106-5/2014.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án 18.20 órai 

kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.  

 

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal 

                         Nemesszalók, Rákóczi u. 15. 

 

Jelen vannak: 

 

A képviselő-testület tagjai: 

 

    Horváth Csaba polgármester  

    Kránitz Attila Ernőné alpolgármester  

    Németh Miklósné képviselő  

         

 Tanácskozási joggal meghívottként résztvevő: 

 

    Szuhné Szabó Magdolna köztisztviselő /dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző megbízottja/ 

 

Hiányzó: Márkus József képviselő 

       Varga Anita 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. 

 

Miután egyéb 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 2013. évi költségve-                                 Horváth Csaba polgármester                                     

tésének módosítása 
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2./ Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása                         Horváth Csaba polgármester 

 

3./ Védőnői körzet összevonása                                                Horváth Csaba polgármester 

 

4./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013.                          Kiss Attila falugondnok 

évi munkájáról 

 

5./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermek-                       dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

jóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi 

ellátásáról  

 

6./ Vállalkozási szerződések                                                      Horváth Csaba polgármester 

 

7./ Vegyes ügyek                                                                       Horváth Csaba polgármester 

 

 

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./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

 

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

szavazást kér az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-

tervezet elfogadásáról.  

 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

2/2014.(V.14.) önkormányzati rendeletet 

Vinár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

 

2./ Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadása (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester 

 

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

szavazást kér az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet 

elfogadásáról.  

 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

3/2014.(V.14.) önkormányzati rendeletet 
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Vinár Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. 

 

 

 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

 

 

3./ Védőnői körzet összevonása (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy 2013. decemberben döntöttek a képviselő-testületek a nyárádi és a dákai 

védőnői körzet 2014. augusztus 1-től történő összevonásáról. A védőnői szolgálat közös 

működtetését megállapodásban rögzítették, melynek a körzetátszervezési miatt módosítása 

szükséges.    

 

 

Miután a napirendhez kérdés és hozzászólás nincs, a polgármester szavazást kér az új védőnői 

körzet működtetéséről szóló megállapodás elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

10/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárád és Dáka székhelyű védőnői 

körzetek 2014. augusztus 1. napjával történő összevonásával létrejövő új védőnői szolgálat  

közös működtetéséről szóló mellékelt Megállapodást jóváhagyja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást az önkormányzat 

nevében megkösse.  

 

             Határidő: azonnal 

             Felelős:   Horváth Csaba polgármester  

 

 

4./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról (írásos előterjesztés) 

Előadó: Kiss Attila falugondnok 
 

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

szavazásra bocsátja a falugondnok beszámolójának elfogadását.  
 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

11/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a vinári 

falugondnok beszámolóját a falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról.  

 

             Határidő: azonnal 

             Felelős:    Horváth Csaba polgármester  
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5./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2013. évi ellátásáról (írásos előterjesztés) 

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 
 

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

szavazásra bocsátja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. 

évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadását.  
 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

12/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja 

az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2013. évi ellátásáról szóló mellékelt beszámolót és értékelést.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére. 

 

          Határidő: 2014. május 31. 

          Felelős:   dr. Szabadics Zsuzsanna  

                          jegyző 

 

6./ Vállalkozási szerződések (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

a) Vállalkozási szerződés egészségház fűtéskorszerűsítési munkáira  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 

fejlesztési támogatása címén kapott 2 950 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás 

felhasználási céljául az egészségház fűtéskorszerűsítési és hőszigetelési, terasz javítási 

munkáinak elvégzést jelölte meg a képviselő-testület. 

 

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

fűtéskorszerűsítési munkáiról szóló vállalkozási szerződés jóváhagyásának elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

13/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Vinár Köztársaság u. 45. 

szám alatti egészségház fűtéskorszerűsítési munkáinak elvégzésére Vinár Község 
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Önkormányzata megrendelő, valamint Edvy Róbert (Pápadereske, Rózsa u. 6.) egyéni 

vállalkozó között létrejött, mellékelt Vállalkozási szerződést.  

 

A vállalkozói díj:  

- bruttó 451 340 Ft anyagköltség, 

- munkadíj 185 000 Ft (alanyi adómentes) 

 

            Határidő:  azonnal 

            Felelős: Horváth Csaba polgármester 

 

 

b) Vállalkozási szerződés az egészségház hőszigetelési és terasz javítási munkáira  

 

 

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

hőszigetelési és terasz javítási munkáiról szóló vállalkozási szerződés jóváhagyásának 

elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

14/2014.(IV.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Vinár Egészségház  

hőszigetelési és terasz javítási munkáinak elvégzésére Vinár Község Önkormányzata 

megrendelő, valamint a HM-ber Bt (Pápa, Kodály u. 4.) vállalkozó között létrejött, mellékelt 

Vállalkozási szerződést.  

 

A vállalkozói díj: 1 783 798,-Ft + áfa, összesen 2 265 412,-Ft.  

 

            Határidő:  azonnal 

            Felelős: Horváth Csaba polgármester 

 

 

7./ Vegyes ügyek (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester 

 

a) ) Gyermekétkeztetés finanszírozásának 2013. évi elszámolása 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy a nemesszalóki önkormányzat megküldte az iskolai étkeztetés 2013. évi 

tételes elszámolását. A vinári iskolások étkeztetésének fedezésére még 68 288,-Ft 

hozzájárulást kell átadni Nemesszalók önkormányzat részére.  
 

 

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

gyermekétkeztetés 2013. évi elszámolásának elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 



15/2014.qV.28.) kepviselo-testuieti hatarozat

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az iskolai gyermeketkeztetes 2013. evi
elszamolasat a mellekelt kimutatas szerint elfogadja.

Vinar Kozseg Onkormanyzatot sajat koltsegvetesebol terhelo hozzajarulas osszege 68 288,-Ft,
melyet Nemesszalok Onkormanyzat reszere atad.

Hatarido: azonnal
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

b) „ TeSzedd - Onkentesen a tiszta Magyar or szdgert" akcioban valo reszvetel

Horvath Csaba polgarmester:
Elmondja, hogy az Orszagos Hulladekgazdalkodasi Ugynokseg az idei evben, ismet
meghirdette majus 9-11. kozotti idoszakra az onkentes hulladekgyiijtesi akciot. Az
onkormanyzat tavaly kimaradt az akciobol, de most javasolja a csatlakozast.

Miutan kerdes es egyeb velemeny nines, a polgarmester szavazast ker az orszagos
hulladekgyujtesi akcioban valo reszvetel elfogadasarol.

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 3 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil hozza a kovetkezo hatarozatot:

16/2014.qV.28.) kepvisclo-testiileti hatarozat

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete csatlakozni kivan az Orszagos
Hulladekgazdalkodasi Ugynokseg Kht. altal 2014. majus 9-11. kozotti idoszakra meghirdetett
„ TeSzedd - Onkentesen a tiszta Magyarorszdgert" akciohoz.

A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgarmestert az onkormanyzat csatlakozasi
szandekanak bejelentesere es a helyi akcio megszervezesere.

Hatarido: 2014. majus 10.
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 19.05 orakor bezarja a kepviselo-testuieti ulest.

K.m.f.

Horvath Csaba dr. Szabadics Zsuzsanna
polgarmester j egyzo
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