
 
 

 

 

Szám: 53/2015.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18.00 

órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.  

 

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal 

                        Vinár, Köztársaság u. 38.  

 

Jelen vannak: 

 

A képviselő-testület tagjai: 

 

    Horváth Csaba polgármester  

    Kiss Attila képviselő 

    Kránitz Attila Ernőné képviselő 

    Németh Miklósné képviselő 

    Szalóky Anna Eszter képviselő 

 

Meghívottként jelen van: 

 

    Várnai Zoltánné köztisztviselő /dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző megbízottja/ 

 

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: 

 

1./ Az Önkormányzat 2015. évi költség-                                      Horváth Csaba polgármester                                     

vetésének terve 
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2./ Az egyes szociális ellátásokról szóló                                 Horváth Csaba polgármester 

önkormányzati rendelet-tervezet 

 

3./ A települési szilárd hulladék kezelé-                                 Horváth Csaba polgármester          

lésével kapcsolatos közszolgáltatásról  

és annak kötelező igénybevételéről szó- 

ló önkormányzati rendelet módosítása 

                        

4./ Az önkormányzat 2015. évi közbe-                                   Horváth Csaba polgármester  

szerzési terve 

 

5./ Vegyes ügyek                                                                     Horváth Csaba polgármester 

 

 

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./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terve (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Szóbeli kiegészítésében részletesen ismerteti 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-

tervezetben foglalt elképzeléseket. Elmondja, hogy a tervezés során felmerült a Köztársaság 

utca járdájának felújítása, ami csak pályázat útján valósítható meg. Az önrészre 2 millió 

forintot terveznek. Tervezik még a „Verasztó” ház megvásárlását is, ami a későbbiek során 

pályázati forrás felhasználásával falumúzeummá alakítható, vagy ha ez nem valósítható meg, 

akkor lebontásával és a terület rendbetételével javítani lehetne a faluház környékének, illetve 

a faluközpontnak képét. 

Elmondja még, hogy a marcalgergelyi óvoda működéséhez hozzájárulást kell fizetni, de a 

költségvetés nem teszi lehetővé az önkormányzatra jutó rész kifizetését. Felvette a kapcsolatot 

a marcalgergelyi polgármesterrel, aki megígérte, hogy a mai testületi ülésen tárgyalnak a 

hozzájárulás ügyében, ezért a fizetendő összeg ennek a függvénye. 

 

Miután az írásos előterjesztéshez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra 

bocsátja az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza az  

 

1/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletet 

Vinár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről  

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

2./ Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  
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Horváth Csaba polgármester: 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy 2015. március 1. napjától módosul az ún. szociális 

törvény. A módosítás előírja, hogy a képviselő-testületnek 2015. február 28. napjáig 

rendeletben kell szabályozni a települési támogatás formáit és azok feltételeit. Az 

önkormányzat rendeletében olyan mértékű módosításokat kellene végrehajtani, hogy célszerű 

a régi rendelet hatályon kívül helyezése és egy teljesen új rendelet megalkotása. 

 

Miután az írásos előterjesztéshez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra 

bocsátja az egyes szociális ellátásokról szóló rendelt-tervezet elfogadását.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

2/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletet 

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról  

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

 

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

kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása (írásos előterjesztés) 

3.1./ Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/76/2015. számú törvényességi 

felhívásának megtárgyalása 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását, mely szerint az 

önkormányzat nem szabályozta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 

bekezdésében meghatározott, a közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat. A 

rendelet elfogadásával a képviselő-testület eleget tesz szabályozási kötelezettségének.  

 

Miután az írásos előterjesztéshez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra 

bocsátja a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza a  

 

3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletet 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről szóló 

8/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

4./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  
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Miután a napirendhez kérdés és vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az 

önkormányzat 2015. évi előterjesztés szerinti közbeszerzési tervének elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

2/2015.(II.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Vinár Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint hagyja 

jóvá azzal, hogy év közben szükség szerint módosítja.  

 

                 Határidő: folyamatos 

                 Felelős:   polgármester, jegyző 

 

5./ Vegyes ügyek 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

a) Megállapodás ügysegédi feladatok ellátására (írásos előterjesztés) 

 

Horváth Csaba polgármester: 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy nem látja értelmét a települési ügysegédi szolgálat 

igénybevételének, mivel a községben nem jelentős a munkanélküliek száma. 

 

Németh Miklósné képviselő: 

Egyetért a polgármesterrel, véleménye szerint sincs szükség ennek a lehetőségnek az 

igénybevételére. 

 

Miután a napirendhez kérdés és egyéb vélemény nincs, a polgármester szavazást kér arról, 

hogy az ügysegéd településen történő személyes közreműködését nem igényli a képviselő-

testület. 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

3/2015.(II.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal  

Pápai Járási Hivatala ügysegédjének Vinár településen történő személyes közreműködését 

nem igényli.   

 

A határozatról a polgármester tájékoztatja a Járási Hivatal vezetőjét. 

   

               Határidő:  azonnal  

               Felelős:    Horváth Csaba polgármester 

 

 

             

b) Rendőrség üzemanyag támogatás iránti kérelme (szóbeli előterjesztés) 



Horvath Csaba polgarmester:
Ismerteti a papal rendorkapitany tamogatast kero levelet. A korzeti megbizottak altal hasznalt
szolgalati gepjarmuvek tizemanyag tamogatasarol szolo, egy evre kotott megallapodasok
2014. december 31-en lejartak. Kerik, hogy a kialakult gyakorlatnak megfeleloen, az idei
evben is tamogassa az onkormanyzat a munkajukat. Barmilyen osszegu tamogatast szivesen
fogadnak. Az onkormanyzat 2015. evi koltsegvetesi rendeleteben 30 ezer Ft van eloiranyozva
a rendorseg tamogatasara.

Miutan a napirendhez kerdes es velemeny nines, a polgarmester szavazasra bocsatja
rendorseg reszere 30 ezer Ft osszegu tamogatas megallapitasarol szolo hatarozati javaslat
elfogadasat.

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

4/2015.(II.12.) k^pviselo-testuleti hatarozat

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Veszprem Megyei Rendor-
fokapitanysag (a tovabbiakban: Kedvezmenyezett) reszere, 2015. januar 1. es 2015. december
31. kozotti idore, 30000 Ft azaz harmincezer forint tamogatast biztosit azzal, hogy a
tamogatasi osszeget a ,,Marcal" Korzeti Megbizotti Csoport altal hasznalt szolgalati gepkocsi
- belso normaban meghatarozott merteken feluli - iizemeltetesere (iizemanyag-koltsegek
fedezesere) kell forditani.
A Kepviselo-testulet - mint Adomanyozo - hozzajarulasat adja nevenek es szekhelye cimenek
kedvezmenyezett altali kezelesehez.

A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgarmestert az adomanyozasrol szolo Megallapodas
alairasara.

Hatarido: azonnal
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 18.45 orakor bezarja a kepviselo-tesriilet
Onyilvanos iileset. A tovabbiakban a kepviselo-testiilet zart ulest tart.

K. m. f.

/ /-7*-VHorvath Csaba dr. Szabadics Zsozsanna
polgarmester j egyzo"
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