Önkormányzati Képviselő-testület
VANYOLA
Szám: 4/2016.
Jegyzőkönyv
Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15-én 08,00 órakor
megtartott nyilvános üléséről.
J e l e n voltak: Varga Rita polgármester, Birkás Győző alpolgármester, Gajdacsik Ernő,
Kálmán Gáborné k é p v i s e l ő k
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
Forsthoffer Katalin köztisztviselő
Távol maradt: Árvainé Nagy Zsuzsanna képviselő
Varga Rita polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
törvény szerinti létszáma 5 fő, megjelent 4 fő, távol maradt: 1 fő, a képviselő-testület
határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére:
Napirend
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Varga Rita polgármester
2./ Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása
Előadó: Varga Rita polgármester
3./ Megállapodás a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolájával
vanyolai kihelyezett tagozat működtetéséről.
Előadó: Varga Rita polgármester
4./ Egyéb ügyek
Z á r t ülésen:
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: Varga Rita polgármester
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
N a p i r e n d előtt:
Őri János elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megalakult a Vanyolai Szőlőhegy Zártkerti
Kertbarát Egyesület (8552 Vanyola, Petőfi u. 10.). A napokban jogerőre emelkedik a bírósági
bejegyzés. 2016. február 27-én szombaton 17 órakor a Művelődési Házban előadás lesz „Tavaszi
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munkálatok kertekben, szőlőkben” címmel, melynek keretében kedvezményes vetőmag és
növényvédő szer vásár is lesz.
A zártkerti területek tulajdonosai megkeresték, hogy az un. mellékárkokból, melyek területe 15-20
éve gondozatlan, a fát ki szeretnék termelni. Ezért levélben kérte meg a jegyzőt, hogy hozza a
lakosság tudomására, hogy a külterületi földutak az önkormányzat tulajdonában vannak, a hegyet
három oldalról körbevevő mellékárokkal együtt. A vita elkerülése érdekében kérte ezt a segítséget.
Kérte továbbá, hogy a szőlőhegy bejáratánál már kidőlt, valamint a másik kidőlő félben lévő fa
kitermeléséről gondoskodjék az önkormányzat.
A Csángotaér Vadásztársaság vadkárelhárítás céljából vadássza a Szőlőhegy területét.
Szilveszterkor röpködtek a golyók a szőlőben. Haragot nem szeretne, a békés egymás mellett élésre
törekszik.
Varga Rita polgármester válaszában elmondta, hogy a kért segítséget az önkormányzat megadja. A
lakosságot a tulajdonviszonyokról a jegyző tájékoztatja. A Szőlőhegy bejáratánál levő, veszélyessé
vált fák kitermelésére intézkedik. Az Egyesület munkájához sok sikert és jó együttműködést kívánt.
Őri János elnök az ülésről eltávozott.

N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Varga Rita polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, rendelettervezetet, indokolást és határozati
javaslatot ismertette. Megköszönte a képviselők segítségét, melyet a gazdálkodáshoz nyújtottak. A
2015. évben nem látványos fejlesztéseket valósítottak meg, csak javítottak, javítottak. 17 millió Fttal vették át a költségvetést, a 2015. évet 20.483 ezer Ft költségvetési egyenleggel zárták. Kérte a
képviselők véleményét.
Hozzászólások:
Gajdacsik Ernő képviselő elmondta, hogy a főállású polgármester illetményére nem használták fel a
tartalékot.
Kálmán Gáborné képviselő javasolta, hogy a temető bejáratához helyezzenek el egy hirdetőtáblát,
melyre ki tudnák tenni a temetőtérképet, nyitvatartást stb.
Varga Rita polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat és rendelettervezet
elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatát:
16/2016. (II. 15.) határozat
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak
szerint változatlan formában jóváhagyja.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő
rendeletét:

1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a mellékelt
rendeletet alkotja.
2./ Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása

Előadó: Varga Rita polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Varga Rita polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy a képviselő-testület
döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.
Birkás Győző alpolgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület a
polgármestert. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatát:
17/2016. (II. 15.) határozat
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete –

személyes érintettsége miatt – nem zárja ki Varga Rita
polgármestert a Polgármester szabadságának ütemezése
és jóváhagyása döntéshozatalból.

Varga Rita alpolgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatát:
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18/2016. (II. 15.) határozat
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy Varga Rita polgármester szabadságának
ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a szükséges munkajogi
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző
3./ Megállapodás a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolájával
vanyolai kihelyezett tagozat működtetéséről.
Előadó: Varga Rita polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás tervezetet ismertette. Kérte a képviselők
véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Varga Rita polgármester javasolta, hogy a megállapodástervezetet fogadják el. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatát:
19/2016. (II. 15.) határozat
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú
Művészeti Iskolájával vanyolai kihelyezett tagozat
működtetéséről kötendő megállapodás-tervezetben foglaltakkal
egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Rita
polgármester
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 09,50 órakor bezárta, a tanácskozást zárt
ülésen folytatja.
K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

Varga Rita
polgármester
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