
 
 

 

 

Szám: 53-2/2015.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 4-én 9.00 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 

 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: 

 

    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 képviselő-testületi ülést és javasolja a napirend 

kiegészítését a Vinár Köztársaság u. 29. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 

napirenddel. Szavazást kér a napirend kiegészítésének elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a napirend kiegészítését 2./ Vinár, Köztársaság u. 29. szám alatti 

ingatlan megvásárlása napirendi ponttal.  

 

Miután a képviselők részéről egyéb napirendi javaslat nincs, a polgármester szavazásra 

bocsátja a napirend elfogadását.  
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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./ Marcalgergelyi Óvoda fenntartási                                      Horváth Csaba polgármester                                     

költségeihez való hozzájárulás 

 

2./ Vinár, Köztársaság u. 29. szám alatti                                  Horváth Csaba polgármester 

ingatlan megvásárlása 

 

 

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./ Marcalgergelyi Óvoda fenntartási költségeihez való hozzájárulás (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Ismerteti Marcalgergelyi Önkormányzat polgármesterének a levelét, melyben tájékoztatja a 

képviselő-testületet a 2015. évi óvodai hozzájárulás összegéről. Marcalgergelyi Képviselő-

testülete, a társulási megállapodásban foglaltaktól eltérően, figyelemmel Vinár szűkös 

pénzügyi helyzetére, gyermekenként 125 ezer Ft hozzájárulást kér Vinár Önkormányzattól a 

közös fenntartású óvoda működtetéséhez.    

Vinár részéről, az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel, a polgármester összesen 200 

ezer Ft összegű hozzájárulást javasol. Amennyiben év közben kedvezően változik az 

önkormányzat pénzügyi helyzete, a hozzájárulás összege módosítható. 

 

Kránitz Attila Ernőné alpolgármester: 

Javasolja, hogy a polgármester személyesen is tájékoztassa Marcalgergelyi polgármesterét a 

képviselő-testület döntéséről.  

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 

Elmondja, hogy a marcalgergelyi óvoda fenntartásához – tekintettel az alacsony 

gyermeklétszámra - az állami támogatáson felül 3 946 ezer Ft kiegészítő önkormányzati 

hozzájárulás szükséges. A társulási megállapodás alapján, 4 fő vinári óvodás után, 1 127 ezer 

Ft a Vinár önkormányzatra jutó hozzájárulás. Marcalgergelyi Önkormányzat hozzájárulása 

2 819 ezer Ft. Vinár 200 ezer Ft összegű hozzájárulása esetén Marcalgergelyi 

Önkormányzatot 3 746 ezer Ft hozzájárulás terheli. A két képviselő-testületnek egyetértésre 

kell jutnia az óvoda finanszírozását illetően.     

 

Németh Miklósné képviselő: 

A vinári önkormányzatnak nincs pénze többet fizetni.  
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Miután kérdés és egyéb vélemény nincs, a polgármester szavazásra bocsátja az óvoda 

fenntartási költségeihez való hozzájárulásról szól határozati javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 

5/2015.(III.4.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású Marcalgergelyi 

Óvoda 2015. évi fenntartásához - Vinár Község Önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel 

- 200 ezer Ft összegű hozzájárulást tud biztosítani.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa Marcalgergelyi 

Község Önkormányzat Polgármesterét.   

 

                 Határidő: azonnal 

                 Felelős:   Horváth Csaba polgármester 

 

 

2./ Vinár, Köztársaság u. 28. szám alatti ingatlan megvásárlása (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Elmondja, hogy a költségvetés tárgyalásakor szó volt a „Verasztó ház” megvásárlásáról, 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 a képét. Verasztó István Külsővat, Béri Balogh Á. u. 1. 

szám alatti lakos értékesíteni kívánja lakóházát, melynek megvásárlására most lenne 

lehetősége az önkormányzatnak. 

 

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

István ingatlanának 300 ezer Ft vételáron történő megvásárlása elfogadásáról.  

 

 

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

tartózkodás nélkül hozza a következő határozatot: 

 

6/2015.(III.4.) képviselő-testületi határozat 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a faluközpont képének javítása, 

esetlegesen faluház kialakítása céljára, megvásárolja Verasztó István Külsővat, Béri Balogh 

Á. u. 1. szám alatti lakostól a Vinár, Köztársaság u. 28. szám 98 hrsz. alatti lakóház, udvar, 

gazdasági épület megnevezésű, 1/1 tulajdoni hányadú, tehermentes ingatlanát 300 000 Ft 

vételáron.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vevővel az adásvételi szerződést 

megkösse.   

   

               Határidő:  azonnal  

               Felelős:    Horváth Csaba polgármester 



Miutan egyeb napirend nines, a polgarmester 9.35 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testiileti ulest. m

K. m. f.

—-N
dr. Szabadics ZsuzsSanna

jegyzo
Horvatn Csaba
polgarmester
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Kepviselo-testulet tagjainak
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Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet

2015. ma reius 4-en (szerdan) 9.00 orai kezdcttel

tartja kovetkezo nyilvanos uleset, melyre meghivom.

Az tiles helye: Vinar, Onkormanyzati hivatal

N a p i r e n d :

I./ Marcalgergelyi Ovoda fenntartasi koitsegeihez valo hozzajarulas
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

Vinar, 2015. februar27.

A kiadmany hiteleul:

Nemesszalok, 2015. februar 27.

dr. Szabadics Zsufcsanna
jegyzo

Tisztelettel:
Horvath Csaba sk.
polgarmester
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Marcalgergelyi Kozseg Polgarmestere
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.

Tel:+36-30-632-0271

3/2015

Cimzett: Vinar Kozseg Kepviselo
testiilete reszere

Targy: Qvodai hozzajarulas

Tisztelt Kepviselo testiilet!

Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzatanak kepviselotestiilete a 2015. evi koltsegvetes
megtargyalasakor ugy dontott, hogy az ovodai hozzajarulas osszeget, a tarsulasi
megallapodasban foglaltaktol elteroen, figyelemmel Vinar kozseg szukos penziigyi
helyzetere, a 2015. evre csokkenti.
A kepviselotestiilet a 125.000 forint / fo osszeget szavazta meg. Ebbol az osszegbol engedni
mar nines lehetosegiink, mivel ez a tarsulasi megallapodasban eloirt dij felenel is kisebb
osszeg!
Kerem a tisztelt kepviselotestiiletet, hogy sziveskedjenek ennek a csokkentett dijnak a
figyelembevetelevel az ovodai hozzajarulast megoldani.

Marcalgergelyi, 2015. februar 20.

Szabo Balazs
polgarmeste

Marcalgergelyi Kozseg Onkormanyzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.

Tel/FAX.: 06-89-342-032 email: mgergelyi@globonet.hu
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