
 
 

 

Szám: 106-8/2014.  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én 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  

    Márkus József képviselő 

    Németh Miklósné képviselő  

    Varga Anita képviselő   

   

 Tanácskozási joggal meghívottként résztvevő: 

 

    dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző  

 

Hiányzó: nincs 

            

 

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

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

határozatképes. Megnyitja a nyilvános ülést és megkérdezi a képviselőktől, hogy az írásban 

megküldött napirenden kívül van-e más javaslatuk. Miután egyéb napirendi javaslat nincs, a 

polgármester szavazásra bocsátja a következő napirendi javaslat elfogadását. 

 

N a p i r e n d: 

 

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

 

1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati                                  dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző                                     

Hivatal 2014. évi költségvetésének mó- 

dosítása 

 

2./ Tájékoztató a Nemesszalóki Közös                                     dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző                                         

Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 
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első félévi helyzetéről  

 

3./ Az Önkormányzat 2014. évi költség-                                   Horváth Csaba polgármester 

vetésének módosítása 

 

4./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdál-                                 Horváth Csaba polgármester 

kodásának első félévi helyzetéről 

 

5./ A nem közművel összegyűjtött háztar-                                Horváth Csaba polgármester  

tási szennyvíz begyűjtésére és elszállítá- 

sára vonatkozó helyi közszolgáltatásról  

szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

 

6./ Közszolgáltatási szerződés a nem köz-                                Horváth Csaba polgármester       

művel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére és elszállítására 

 

7./  A közterületek elnevezéséről és a                                       Horváth Csaba polgármester  

házszámozás szabályairól szóló önkor- 

mányzati rendelet tervezet 

 

8./ Vízmű vagyon gördülő fejlesztési terve                              Horváth Csaba polgármester        

 

9./ Helyi választási bizottság tagjainak                                    dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

megválasztása 

     

10./ Vegyes ügyek                                                      Horváth Csaba polgármester    

 

                          

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja az ülés napirendjét.  

 

 

 N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 

(írásos előterjesztés) 

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 

Elmondja, hogy a hivatal költségvetése az országgyűlési képviselői és az európai parlamenti 

képviselő-választásokra, valamint bérkompenzációra a központi költségvetésből kapott 

támogatással módosul. A támogatás meghatározott célú felhasználásáról elszámoltak. A 

költségvetés módosítása az önkormányzatok fenntartói hozzájárulását nem érinti. 

 

Miután a napirendhez kérdés és hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a 

hivatal 2014. évi költségvetése előterjesztés szerinti módosításának elfogadását.   

 

Vinár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 
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22/2014.(VIII.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati 

hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:  

2014. évi módosított bevételi előirányzata   40 148 ezer Ft 

2014. évi módosított kiadási előirányzata    40 186 ezer Ft 

Ezen belül: személyi juttatás:                       28 743 ezer Ft 

                   munkáltatói járulékok:                 7 807 ezer Ft 

                   dologi kiadás:                               3 598 ezer Ft 

 

A módosítás az önkormányzatok költségvetési hozzájárulását nem érinti.  

 

A Nemesszalóki Közös Önkormányzati hivatal költségvetése beépül a nemesszalóki 

önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésébe.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletbe a fenti 

döntését építse be.  

Határidő: 2014. évi költségvetés módosítása 

Felelős: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

 

2./ Tájékoztató a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának első 

félévi helyzetéről (írásos előterjesztés) 

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

Elmondja, hogy a hivatal költségvetésének végrehajtása időarányos, az elfogadott 

előirányzaton belül, takarékosan gazdálkodtak.   

 

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

hivatal első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról. 

 

  

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

23/2014.(VIII.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemesszalóki Közös Önkormányzati 

Hivatal gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a mellékelt előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja.  

 

Az összes bevétele:               21 325 ezer Ft 

Az összes kiadása:                21 368 ezer Ft 

 

 Ebből: személyi juttatás:     14 307 ezer Ft  

             munkaadói jár.           3 870 ezer Ft 

             dologi kiadás:            2 497 ezer Ft 

 

             Határidő: azonnal 

             Felelős:  dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 



 4 

3./ Az Önkormányzat 2014. 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 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-

tervezet elfogadásáról.  

 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza az  

 

4/2014.(IX.8.) önkormányzati rendeletet 

Vinár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

 

4./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester 

 

Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nincs. 

  

Márkus József képviselő: 

Megkérdezi, hogy a falunapi kiállítás szobrainak Vinárra szállítását ki finanszírozta, és 

meddig lesznek itt az alkotások.  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Válaszában elmondja, hogy a falugondnoki autóval szállította Vinárra a szobrokat, illetve a 

művész is szállított néhányat. A kiállítás további sorsáról szeptember 10-én tartanak egyeztető 

megbeszélést a művésszel, melyen kéri, hogy vegyenek részt a képviselők. 

 

Kránitz Attila Ernőné alpolgármester: 

Véleménye szerint helyet kell biztosítani a kiállításnak, megfelelő feltételek mellett.  

 

Miután a napirendhez egyéb kérdés és vélemény nem hangzik el, a polgármester szavazásra 

bocsátja az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató 

elfogadását. 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

24/2014.(VIII.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 

első félévi helyzetéről szóló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) 

bekezdése szerinti tájékoztatót a mellékelt előterjesztésnek megfelelően elfogadja.  
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          Határidő: azonnal  

          Felelős:   Horváth Csaba polgármester  

 

 

5./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására 

vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba Polgármester: 

Elmondja, hogy ennek a kötelező közszolgáltatásnak a bevezetésére törvény kötelezi az 

önkormányzatokat, azokon a településeken, ahol a közcsatornára történő rácsatlakozás még 

nem 100 %-os. A kiválasztott közszolgáltató megfelel az előírt feltételeknek, és a rendelet 

mellékletében meghatározott díjért vállalja a közszolgáltatást.  

 

Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazást kér a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadásáról.  

 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza az  

 

5/2014.(IX.8.) önkormányzati rendeletet 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására 

vonatkozó helyi közszolgáltatásról  

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

6./ Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére és elszállítására (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

 

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

szavazást kér a közszolgáltatási szerződés jóváhagyásának elfogadásáról.  

   

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

25/2014.(VIII.27.) képviselő-testületi határozat 
 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jóváhagyja Vinár Község 

Önkormányzata, mint megrendelő, valamint a Talajerőgazdálkodási Kft. (Pápa, László M. u. 

1.) mint szolgáltató között, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

és elszállítására vonatkozó mellékelt Közszolgáltatási szerződést.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 

              Határidő: azonnal 

              Felelős:   Horváth Csaba polgármester   
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7./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet (írásos előterjesztés)  

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy a tárgyban történő rendeletalkotásra a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény adott felhatalmazást az önkormányzatnak. A szabályozás a hatálybalépést 

követően felmerülő közterület elnevezésekre és házszámozási eljárásra vonatkozik.  

 

 

Miután a napirendhez kérdés, és vélemény nincs, a polgármester szavazást kér a közterületek 

elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadásáról.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

6/2014.(IX.8.) önkormányzati rendeletet 

 a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól  

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

8./ Vízmű-vagyon gördülő fejlesztési terve (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy törvény kötelezi az önkormányzatokat a tulajdonukban lévő víziközmű- 

vagyon gördülő fejlesztési tervének elkészítésére. A gördülő fejlesztési terv 15 éves felújítási-

pótlási és beruházási tervből áll, amelyet szeptember 15-ig kell benyújtani a Magyar 

Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak. A Pápai Vízmű elkészítette és 

véleményezésre megküldte az önkormányzatnak a tervre vonatkozó javaslatát, melyet 

elfogadásra javasol.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

26/2014.(VIII.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. által 

véleményezésre megküldött, a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény rendelkezése alapján 

elkészített gördülő fejlesztési tervvel egyetért.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Pápai Víz-és 

Csatornamű Zrt. részére.  

 

            Határidő: 2014. szeptember 10. 

            Felelős:   Horváth Csaba polgármester 
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A polgármester elfogadásra javasolja és szavazásra bocsátja a víziközmű vagyon javasolt 

beruházási tervének elfogadását.  

 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

27/2014.(VIII.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 

tulajdonában lévő víziközmű-vagyon mellékelt beruházási tervét és felkéri a polgármestert, 

hogy nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak.  

 

             Határidő: 2014. szeptember 15. 

             Felelős:   Horváth Csaba polgármester  

 

 

9./ Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző:  

Elmondja, hogy a választási eljárásról szóló törvény, valamint a választási határidőkről szóló 

2/2014.(VII.24.) IM rendelet szerint a helyi választási bizottság 5 tagját és legalább 2 póttagot 

a települési önkormányzat képviselő-testülete 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig választja 

meg, személyükre a HVI vezetője tesz indítványt. Erre tekintettel a HVB tagjának Lukács 

Edit, Nagy Anasztázia, Szabó Melinda, Szabóné Kovács Krisztina, Várnai Katinka, póttagnak 

Lukács Pál és Zilahi Tibor Lászlóné vinári lakosok megválasztását javasolja. A javasolt 

személyek felkéréskor szóban nyilatkoztak, hogy vállalják a jelölést és zárt ülés elrendelését 

nem kérték.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

28/2014.(VIII.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva, Vinár község helyi választási 

bizottsága tagjává/póttagjává megválasztja: 

 

Lukács Edit (tag)   

Nagy Anasztázia (tag)  

Szabó Melinda (tag)  

Szabóné Kovács Krisztina (tag)  

Várnai Katinka (tag) 

 

Lukács Pál (póttag) 

Zilahi Tibor Lászlóné (póttag) 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon.  

 

              Határidő: azonnal 
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              Felelős:   eskütétel: Horváth Csaba polgármester 

 

10./ Vegyes ügyek (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

 

a) EMVA támogatásból megvalósult  játszótér beruházás támogatási jogosultság és 

kifizetési kérelmének utólagos visszavonása 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy az MVH határozatot küldött az önkormányzatnak, melyben a játszótér 

beruházás támogatására, valamint a kifizetési kérelem elfogadására korábban meghozott 

döntését visszavonja és a támogatási kérelmet elutasítja. Döntését az OLAF vizsgálati 

jelentésére alapozza, amely megállapította, hogy 145 projekt esetében az európai unió 

pénzügyi érdekeit sértő visszaélés történt. Emiatt a kifizetett támogatási összeg 100 %-ának 

visszakövetelésére tett ajánlást. Az MVH erre tekintettel jogosulatlanul igénybevett támogatás 

és kamatának összege címén összesen 6 442 ezer Ft visszafizetésére kötelezi az 

önkormányzatot. A határozat ellen fellebbezési lehetősége van az önkormányzatnak. 

Tekintettel arra, hogy a pályázattal kapcsolatban az önkormányzat semmilyen szabályszegést 

nem követett el, javasolja, hogy éljenek a jogorvoslati lehetőséggel. A fellebbezési okiratok 

megszerkesztésére Vándor Csaba győri ügyvédet kéri fel.  

  

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

határozatok elleni jogorvoslat benyújtásának elfogadásáról.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

29/2014.(VIII.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az MVH Vidékfejlesztési 

Támogatások Igazgatósága 

- 208/1911/1/30/2010. és 208/1911/1/30/2010. iktatószámon hozott, intézkedésben való 

jogosulatlan részvételt megállapító, támogatási határozat visszavonásáról és a 

támogatási kérelem elutasításáról tárgyú, valamint a 

- 208/1911/1/31/2010. és 208/1911/1/32/2010. iktatószámon hozott határozat 

visszavonása és elutasító határozat tárgyú 

határozatait és úgy határoz, hogy a határozatokban biztosított jogorvoslati lehetőségével élni 

kíván. Megbízza a polgármestert, hogy a fellebbezési okiratokat nyújtsa be az elbírálásra 

jogosult hatóságokhoz.  

 

Határidő: 2014. augusztus 28. 

Felelős:   Horváth Csaba polgármester  

 

 

  b) Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához 

 

Horváth Csaba polgármester: 
Javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan az idei évben is csatlakozzon az ösztöndíj 

pályázathoz önkormányzat. Szavazást kér a csatlakozási javaslat elfogadásáról. 



Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 5 igen szavazattal, ellenszavazat es
tartozkodas nelkiil hozza a kovetkezo hatarozatot:

30/2014.(VIII.27.) kcpviselo-tcstuleti hatarozat

Vinar Kozseg Onkormanyzata csatlakozik a hatranyos szocialis helyzetu felsooktatasi
hallgatok, illetoleg a felsofoku tanulmanyokat kezdo fiatalok tamogatasara letrehozott Bursa
Hungarica Felsooktatasi Onkormanyzati Osztondijpalyazat 2015. evi fordulqjahoz.
Az Osztondijpalyazat 2015. evi fordulojanak Altalanos Szerzodesi felteteleit elfogadja es
kotelezettseget vallai arra, hogy a palyazatok kiirasa, elbiralasa es a tamogatas folyositasa
soran az Altalanos Szerzodesi Feltetelekben foglaltaknak megfeleloen jar el.
Az Onkormanyzat kotelezettseget vallai tovabba arra is, hogy a beerkezett palyazatokat es a
palyazatokrol hozott donteset az EPER-Bursa elektronikus rendszerben rogziti.
Megbizza a polgarmestert, hogy a palyazattal kapcsolatos teendoket lassa el.

Hatarido: folyamatos
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 9.45 orakor bezarja a kepviselo-testiileti ulest.

K.m.f.

Horvath Csaba dr. SzabadicOSiasanna
polgarmester j egyzd
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