
 
 

 

 

Szám: 106-14/2014.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 2-án 17.00 

órai kezdettel megtartott – közmeghallgatással egybekötött - nyilvános üléséről.  

 

Az ülés helye:Vinár, Faluház 

 

Jelen vannak: 

 

A képviselő-testület tagjai: 

 

    Horváth Csaba polgármester  

    Kiss Attila képviselő 

    Kránitz Attila Ernőné képviselő 

    Németh Miklósné képviselő 

    Szalóky Anna Eszter képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: 

 

    dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző 

 

A helyi lakosok részéről megjelent: 9 fő  

 

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 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: 
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1./ Közmeghallgatás 

  

2./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladat-                           Horváth Csaba polgármester  

ellátó Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 

 

3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladat-                           Horváth Csaba polgármester 

ellátó Társulás által fenntartott szociális el- 

látások intézményi térítési díja 

 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja az ülés naprendjére tett javaslatot.  

 

N a p i r e n d  tárgyalása: 

 

1./ Közmeghallgatás 

 

a) Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról és a következő évi 

tervekről (szóbeli előterjesztés) 

            Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Tájékoztatja a közmeghallgatás résztvevőit az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról.  

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

A továbbiakban a polgármester ismerteti a 2014. évben megvalósított fejlesztéseket. A 

labdarúgó- és játékpálya átadásra került, a vízhálózat építése elkezdődött, elkészült a 

falugondnoki autó garázsa. Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 

támogatását az orvosi rendelő külső szigetelésére és fűtés-korszerűsítésére fordította az 

önkormányzat. A temetőben urnafal létesült. A pápai könyvtártól számítógépet kapott a 

község. 

Az önkormányzat 2015. évi tervei: az ivóvíz beruházás befejezése, az úthálózat és járdák 

javítási munkáinak elvégzése. Tervben van a csapadékvíz-elvezető árkok felújítása a Rákóczi 

utcában, melynek költsége 4-5 millió Ft. Megvalósítása pályázati lehetőségtől függ.   A 

kultúrház akadálymentesítéséhez, külső szigeteléséhez és fűtés-korszerűsítéséhez szintén 

pályázati forrás szükséges.  

 

 

b) Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Tájékoztatja a lakosságot a lakóhelyi környezet állapotáról a környezet védelméről szóló 

1995. évi LIII. törvény 51. § (3) bekezdés rendelkezése alapján.  

 

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

 

 

c) Közérdekű kérdések, javaslatok  

Horváth Csaba polgármester: 
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Elmondja, hogy a képviselő-testület tervezi az avar és kerti hulladékok égetésének 

önkormányzati rendeletben történő szabályozását. Hétfőtől vasárnapig kijelölnek két napot, 

amikor az égetés megengedett. Kéri a lakosság véleményét a tervezethez.  

 

Várnai Béla helyi lakos:  

Nem ért egyet az avarégetés szabályozásával, véleménye szerint senki nem tartaná be a 

rendeletet. Szabályozás helyett mindenki felelősen, másokra tekintettel égesse el a hulladékot. 

Nehezményezi, hogy a faluban lévő emlékmű évek óta nincs megkoszorúzva.  A névtelen 

hősök tiszteletet érdemelnének.  

 

Kiss Attila képviselő: 

Megkérdezi, hogy az emlékmű melyik ünnephez lenne köthető.  

 

Várnai Béla helyi lakos: 

Az első világháború áldozatainak emléktáblája a templomban van elhelyezve, azt sem 

koszorúzzák meg. A községben második világháborús áldozat nem volt.  

 

Miután egyéb kérdés és javaslat nincs, a polgármester lezárja a közmeghallgatást.  

 

2./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

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

Társulási megállapodás előterjesztés szerinti módosításainak elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

45/2014.(XII.2.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását és annak egységes szerkezetét 

– az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.  

A társulási megállapodás módosítása az azt utolsóként elfogadó képviselő-testület 

határozatának meghozatala napján, a társulási megállapodás 2/a. melléklet 1. pontja, 2/b. 

melléklet, 2/e melléklet vonatkozásában 2015. január 1-jén lép hatályba.  

 

               Határidő: folyamatos 

               Felelős:   Horváth Csaba polgármester  

 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

46/2014.(XII.2.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását és annak egységes szerkezetét 

– az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.  



A tarsulasi megaliapodas modositasa 2015. januar 1-jen lep hatalyba.

Hatarido: folvamatos
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

3./ Papakornyeki Onkormanyzatok Feladatellato Tarsulas altal fenntartott szocialis
ellatasok intezmenyi teritesi dija (irdsos eloterjesztes)
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

Miutan a napirendhez kerdes es velemeny nines, a polgarmester szavazasra bocsatja a
Tarsulas altal fenntartott szocialis intezmeny teritesi dija eloterjesztes szerinti modositasanak
elfogadasat

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

47/2014.(XIL2.) kepvisclo-testiileti hatarozat

Vinar kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a Papakornyeki Onkormanyzatok
Feladatellato Tarsulas Tarsulasi Tanacs 14/2014.(IX.25.) hatarozataval jovahagyott
intezmenyi teritesi dij onkormanyzati rendeletben torteno megallapitasaval egyetert.

Hatarido: folyamatos
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 18.00 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testuleti iilest.

Horvath Csaba
polgarmester

K. m. f.

dr. Szabadics Zsirzsanna
jegyzo
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