
 
 

 

Szám: 53-3/2015.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-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 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 étkeztetés térítési díjának                                                Horváth Csaba polgármester                                     

felülvizsgálata 

 

2./ Az avar és kerti hulladék égetésének                                   Horváth Csaba polgármester 

szabályairól szóló rendelet-tervezet 
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3./ Játszótér beruházás EMVA támogatá-                                   Horváth Csaba polgármester 

nak visszavonásáról szóló II. fokú döntés 

 

 

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 étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata (írásos előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

 

Miután a napirend írásos előterjesztéséhez kérdés és egyéb vélemény nincs, a polgármester 

szavazásra bocsátja a szociális ellátás térítési díjáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza a 

4/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletet 

a szociális ellátás térítési díjáról. 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

2./ Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet-tervezet (írásos 

előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Miután a napirend írásos előterjesztéséhez kérdés és egyéb vélemény nincs, a polgármester 

szavazásra bocsátja a szociális ellátás térítési díjáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül meghozza az 

5/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletet 

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól. 

 

(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

3./ Játszótér beruházás EMVA támogatásának visszavonásáról szóló II. fokú döntés 

(szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Horváth Csaba polgármester  

 

Horváth Csaba polgármester: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a játszótér beruházás támogatásának visszavonásáról 

rendelkező MVH határozatok ellen benyújtott önkormányzati fellebbezést elutasította II. fokú 

hatóság. A Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárának határozata 

ellen 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.  

 

 

dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző: 



Tobb onkormanyzat keriilt ugyanilyen helyzetbe, a kornyekbeli 6'nkormanyzatokkal a tegnapi
napon egyezteto megbeszelest tartottak, melynek eredmenyerol tajekoztatja a kepvlselo-
testiiletet. Kilenc erintett onkormanyzat kepviselqje szandeknyilatkozatot fogalmazott meg
pertarsasag alakftasara, valamint a birosag elotti eljarasban az onkormanyzatok kepviseletevel
dr. Vandor Csaba iigyved megbizasara. Az iigyved munkadlja onkormanyzatonkent 50 ezer
Ft, tovabba sikerdij, melynek merteke a pertarsasagban resztvevo onkormanyzatok
kotelezettsege osszegenek 3 %-a kilenced resze. A kozigazgatasi hatarozat megtamadasarol es
az iigyvedi megbizasrol a kepviselo-testiiletnek kell dontest hoznia. A II. foku hatarozat
szerint a keresetlevel benyujtasanak a dontes vegrehajtasara nines halaszto hatalya, de a
feliilvizsgalati eljarasban a dontes vegrehajtasanak felfiiggeszteset lehet kerni, melyet
kezdemenyezni fognak.

Horvath Csaba polgarmester:
Nines mas lehetosege az onkormanyzatnak, folytatnia kell a jogorvoslati eljarast. Szavazast
ker a per inditasarol es az iigyvedi megbizasrol szolo hatarozati javaslat elfogadasarol.

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

7/2015.qiI.25.) kcpviselo-testuleti hatarozat

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete ugy hataroz, hogy a kozsegi jatszoter
beruhazashoz elnyert EMVA tamogatas visszavonasarol rendelkezo kozigazgatasi hatarozat
megtamadasa irant per indft, valamint reszt vesz a megalakulo pertarsasagban.

A Kepviselo-testiilet az okiratok elkeszitesre, a birosagi elotti kepviseletre megbizza dr.
Vandor Csaba iigyvedet (9021 Gyor, Munkacsy u. 12. fszt. L nyilv.t.sz.: 106A^./2013.).
Az iigyved dijazasa: 50 ezer Ft munkadij, valamint a per eredmenyessege eseten sikerdij. A
sikerdij merteke az onkormanyzatok kotelezettsege osszege 3 %-anak kilenced resze.

A Kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert, hogy a perrel kapcsolatban az
onkormanyzat neveben eljarjon es a sziikseges dokumentumokat alairja.

Hatarido. azonnal
Felelos: Horvath Csaba polgarmester

Nap ire n d utdn:

Horvath Csaba polgarmester:
Tajekoztatja a kepviselo-testiiletet, hogy a Vinar, Koztarsasag u. 9. szam alatt ingatlan
megvasarlasara az eladoval az adasveteli szerzodest megkototte.

Miutan egyeb napirend Jiincs, a polgarmester 9.30 orakor bezarja a nyilvanos kepviselo-
testiileti iilest. ^ / /

K. m. f.

/"—\Horvath Csaba dr. Szabadics Zsu^anna
polgarmester
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