
 
 

 

 

Szám: 106-12/2014.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 12-én 9.30 

órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.  

 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatala 

                        Vinár, Köztársaság u. 38.  

 

Jelen vannak: 

 

A képviselő-testület tagjai: 

 

    Horváth Csaba polgármester  

    Kiss Attila képviselő 

    Kránitz Attila Ernőné képviselő 

    Németh Miklósné képviselő 

 

Meghívottként jelen van: 

 

    dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

Hiányzó: Szalóky Anna Eszter 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 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 szervezeti és                                           Horváth Csaba polgármester                                     

működési szabályzatának felülvizs- 
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gálata 

  

2./ A települési szilárd hulladék kezelé-                                 dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

sével kapcsolatos közszolgáltatásról és  

annak kötelező igénybevételéről szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

3./ Étkeztetés térítési díjának felülvizs-                                  dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

gálata 

 

4./ Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító                                  Horváth Csaba polgármester 

Önkormányzati Társulás Tanácsba tag  

delegálása 

 

5./ Általános iskolai körzethatárok véle-                                Horváth Csaba polgármester 

ményezése 

 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja az ülés naprendjére tett javaslatot.  

 

N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

1./ Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

 

Miután az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés, kérdés és vélemény nincs, a 

polgármester szavazásra bocsátja az SZMSZ módosításának elfogadását.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

7/2014.(XI.25.) önkormányzati rendeletet 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

2./ A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző  

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 

Elmondja, hogy a vinári képviselő-testület az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás keretében látja el a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatot. A rendelet felülvizsgálata kapcsán, 
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megkeresésére, a Társulás Munkaszervezetének vezetője arról tájékoztatta, hogy a tagoknak 

nem adnak ki egységes rendelet-tervezetet, illetve ajánlást.  

 

Németh Miklósné képviselő:  

A lomtalanítást, évente egy alkalommal, a szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés alapján  

egyedileg lehet kérni. A rendelet 12. § (7) bekezdésében a lomtalanításra vonatkozó 

szabályozás ennek megfelelő módosítását javasolja.  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Szavazást kér a javaslat szerint a 12. § (7) bekezdése következő módosításának elfogadásáról: 

A hulladék begyűjtő közszolgáltató a lomtalanítást évente egy alkalommal, díjmentesen, az 

ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történő előzetes megbeszélése alapján és egyeztetett 

időpontban elvégzi.   

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a rendelet-tervezet 12. § (7) bekezdésének javasolt módosítását.  

 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Szavazásra bocsátja a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és 

annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet elfogadását.  

 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

8/2014.(XI.25.) Önkormányzati rendeletet 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

3./ Étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata (írásos előterjesztés) 

Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 

Elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezése 

szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig 

kell megállapítani. Az idei évben a vásárolt élelem térítési díja nem változott. Az üzemeltető 

váltás után a nemesszalóki konyha új üzemeltetője sem emelte az ebéd árát, az önköltség, 

illetve térítési díj felülvizsgálata elmaradt.  

 

Horváth Csaba polgármester:  

Szavazásra bocsátja az étkeztetés szolgáltatási önköltségének felülvizsgálatáról és 

változatlanul hagyásáról szóló határozati javaslatot.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 



 4 

38/2014.(XI.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. 115. § (9) 

bekezdésében foglalt rendelkezés alapján felülvizsgálta a szociális étkeztetés szolgáltatási 

önköltségét és változtatás nélkül fenntartja.  

 

             Határidő: azonnal 

             Felelős:    Horváth Csaba polgármester  

 

4./ Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás Tanácsába tag 

delegálása (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy a Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsát az önkormányzatok által delegált tagok alkotják. A tagok megbízatása a választási 

ciklus végével megszűnt, ezért a Társulási Tanácsot újjá kell alakítani. A képviselő-testületek 

a polgármestereket delegálták a Tanácsba. A társulási megállapodás szerint a vinári 

képviselő-testület a felügyelő bizottságba is delegál tagot. Az előző időszakban Németh 

Miklósnét választották meg a felügyelő bizottság tagjának. 

 

Kránitz Attila Ernőné alpolgármester: 

A Társulási Tanácsba ismételten Horváth Csaba polgármester, a felügyelő bizottságba 

Németh Miklósné képviselő delegálását javasolja.  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Szavazásra bocsátja a delegáltakra vonatkozó javaslat elfogadását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

39/2014.(XI.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcal –Menti Ivóvízminőség Javító 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Horváth Csaba polgármestert delegálja.  

 

              Határidő: azonnal 

              Felelős:  alpolgármester  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

40/2014.(XI.12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcal –Menti Ivóvízminőség Javító 

Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottságába Németh Miklósné képviselőt delegálja.  

 



Hatarido: azonnal
Felel6s: Horvath Csaba polgarmester

5./ Altalanos iskolai korzethatarok velemenye/ese (irdsos eloterjesztes)
E load 6: Horvath Csaba polgarmester

Horvath Csaba polgarmester:
A Veszprem Megyei Kormanyhivatal tervezete szerint Vinar tovabbra is a Nemesszaloki
Altalanos Iskola beiskolazasi korzetbe tartozik.

Miutan a napirendhez kerdes es velemeny nines, a polgarmester szavazasra bocsatja a
tervezettel valo egyetertes elfogadasat.

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

41/2014.(XI.12.) Kepviselo-testiileti hatarozat

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete megtargyalta a Veszprem Megyei
Kormanyhivatal altal megkuldott kotelezo felvetelt biztosito altalanos iskola korzethatara
Vinar ko'zsegre vonatkozo tervezetet, amellyel egyetert.

A hatarozatrol a polgarmester ertesfti a Veszprem Megyei Kormanyhivatal Oktatasi
Foosztalyat.

Hatarido: 2014. november 28.
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 9.45 orakor bezarja a kepviselo-testulet
Onyilvanos uleset. A tovabbiakban a kepviselo-testulet zart ulest tart.

K. m. f.

¥ ^Horvdm Csaba dr. Szabadics ZsQzsanna
polgarmester j egyzo"
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