
 
 

 

Szám: 106-7/2014.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án 9.00 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 résztvevő: 

 

    dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző  

 

Hiányzó: Márkus József 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 ülést és javasolja, hogy az írásban megküldött,  

napirendi javaslatot egészítse ki további két napirendi ponttal a képviselő-testület, melyhez az 

előterjesztést az ülés előtt írásban megkapták a képviselők. A napirend kiegészítése a 

következő: 3./ Háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása, előadó: Horváth 

Csaba polgármester 4./ Vagyonkezelt vízművel vállalkozási tevékenység folytatásának 

feltételei, előadó: Horváth Csaba polgármester.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot.  

   

 

N a p i r e n d: 

 

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

 

1./ Megállapodás vásárolt élelem                                             Horváth Csaba polgármester                                     
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biztosítására 

 

2./ Folyószámla hitelkeret igénylése                                         Horváth Csaba polgármester 

 

3./ Házorvossal kötött feladat-ellátási                                       Horváth Csaba polgármester 

szerződés módosítása 

 

4./ Vagyonkezelt vízművel vállalko-                                        Horváth Csaba polgármester 

zási tevékenység folytatása 

                                          

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

tartózkodás nélkül elfogadja az ülés napirendjét.  

 

 

 N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

1./ Megállapodás vásárolt élelem biztosítására (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy a nemesszalóki főzőkonyha üzemeltetői jogát, pályázat alapján a NA-SZE 

Kft. nyerte el. A szociális étkeztetés biztosítására 2014. július 7-től a NA-SZE Kft-vel köt 

megállapodást az önkormányzat. Tárgyalt az új üzemeltetővel az étel  kiszállításáról, de 

egyenlőre, azzal lehet megtakarítást elérni, hogy augusztus 1-jétől a vinári és a marcalgergelyi 

falugondnokok heti váltásban szállítják el az ebédet. 

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nem hangzik el, a polgármester szavazást kér a 

vásárolt élelem biztosításáról szóló Megállapodás jóváhagyásáról. 

 

   

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

18/2014.(VII.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a vásárolt élelem határozott 

idejű biztosítására Vinár Község Önkormányzata, mint megbízó, valamint a NA-SZE Kft. 

(9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 33., képviseli: Nagy Sándor ügyvezető) mint megbízott 

között létrejövő, mellékelt Megállapodást.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
             Határidő: azonnal 

             Felelős:   Horváth Csaba polgármester  

 

 

2./ Folyószámla hitelkeret igénylése 

Előadó: Horváth Csaba polgármester 

 

Horváth Csaba polgármester: 
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Elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor 1 376 ezer Ft működési 

hiánnyal számolt a képviselő-testület. Az önkormányzat működőképességének biztosításához 

1,5 millió Ft összegű hitelkeret igénylését javasolja a számlavezető pénzintézetnél.  

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nem hangzik el, a polgármester szavazást kér a 

hitelkeret igényléséről szóló javaslat elfogadásáról. 

 

   

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

19/2014.(VII.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgál és Vidéke 

Takarékszövetkezetnél 1,5 millió Ft összegű folyószámla hitelkeretet igényel.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret szerződés aláírására.  

 

             Határidő: azonnal 

             Felelős:   Horváth Csaba polgármester   

 

 

3./ Háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy a háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződést a tavalyi évben vizsgálták 

felül a képviselő-testületek. A megújított szerződés most az iskola-egészségügyi feladatok 

ellátásával kerül kiegészítésre.  

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nem hangzik el, a polgármester szavazást kér a 

háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés jóváhagyásának elfogadásáról.  

   

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

20/2014.(VII.30.) képviselő-testületi határozat 
 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jóváhagyja Nyárád Község 

Önkormányzata, Marcalgergelyi Község Önkormányzata, Vinár Község Önkormányzata, 

mint megbízók, valamint dr. Kovács és Társa Bt. (9512 Nyárád, Arany J. u. 64., képviseli: 

Kovács Károly vállalkozó orvos) között, a területi ellátási kötelezettséggel a háziorvosi, 

valamint a háziorvosi körzethez tartozó településeken működő nevelési-oktatási intézmények 

iskola-egészségügyi feladatainak ellátására létrejövő mellékelt Feladat-ellátási szerződést.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.  

 

              Határidő: azonnal 

              Felelős:   Horváth Csaba polgármester   



4./ Vagyonkezelt vizmuvel vallalkozasi tevekenyseg folyatasanak feltetelei
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

Miutan a napirendhez szobeli kiegeszites, kerdes es velemeny nincs,a polgarmester szavazast
ker az eloterjesztes szerinti hatarozati javaslat elfogadasarol.

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

21/2014.(VII.3Q.) kepviselo-testiileti hatarozat

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a vagyonkezelt vizikozmiivel -
vizikozmu szolgaltatason kivuli - vallalkozasi tevekenyseg folytatasanak felteteleit az
alabbiak szerint hatarozza meg:

1. A vizikozmu-szolgaltatasrol szolo 2011. evi CCIX. torveny es a nemzeti vagyonr61 szolo
2011. evi CXCVL torveny eloirasamak betartasa mellett a Papai Viz-es Csatornamii Zrt., mint
a vizikozmii vagyon kezelqje a vizikozmiivel a vagyonkezeloi szerzodes idotartama alatt
vallalkozasi tevekenyseget folytathat, melyet az ellatasert felelos tulajdonos onkormanyzat
nem korlatoz.

2. A vallalkozasi tevekenyseg nem veszelyeztetheti a vizikozmu-szolgaltatas folyamatos es
biztonsagos ellatasat, tovabba nem okozhat a vizikozmuben allagromlast.

3. A vallalkozasi tevekenysegre kotott szerzodesekrol a Vagyonkezelo az uj szerzddes
alairasat koveto 15 napon beliil tajekoztatja a Tulajdonost.

4. Jelen feltetelek nem erintik a fennallo (izemeltetesi - vagyonkezeloi - szerzodeseket,
azonban a szerzodesekkel egyiitt - annak szabalyaival - alkalmazandok.

A kepviselo-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozatot kuldje meg a vagyonkezelo
Papai Viz-es Csatornamii Zrt. reszere.

Hatarido: azonnal
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 9.40 orakor bezarja a kepviselo-testuleti iilest.

Horvath Csaba
polgarmester

K.m.f.

dr. Szabadics Zsiizsanna
jegyzo


	Vinár nyilv.jkv.2014.07.30._01
	Vinár nyilv.jkv.2014.07.30._02

