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Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 5/2016. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 9-én 18 órakor  
megtartott  nyilvános üléséről. 
 
J e l e n   voltak:  Varga Rita polgármester, Birkás Győző alpolgármester,  Árvainé Nagy Zsuzsanna           
                             Gajdacsik Ernő, Kálmán Gáborné   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                     
 
Varga Rita polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 
törvény szerinti létszáma 5 fő, megjelent 5 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést 
megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére:     
 

 
N a p i r e n d 

 
 
1./ Kormányzati funkciók változásai  
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek  

 
Z á r t  ülésen:  
 
1./ A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóság FOBIR-07242-4/2016.  
      számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása (Vanyola 021/3 hrsz.) 
      Előadó: Varga Rita polgármester 
 
 
2./  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóság FOBIR-07236-4/2016.  
      számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása (Vanyola 0179/9 hrsz.) 
      Előadó: Varga Rita polgármester 
 
3./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
      Előadó.Varga Rita polgármester 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  

 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Kormányzati funkciók változásai  
     Előadó: Varga Rita polgármester 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 

23/2016. (III. 9.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápateszéri Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és működési szabályzatának 2. mellékletét a törzskönyvi adatok változásával 
összefüggésben módosítja. A 2. melléklet tartalmát a következők szerint határozza meg:  

Vanyola Község Önkormányzata 
 
     

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége  

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés  
031030 Közterület rendjének fenntartása  
045120 Út, autópálya építése  
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  
064010 Közvilágítás  
066010 Zöldterület-kezelés  
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás  
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése  
081041 Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása  
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 
oktatásával összefüggő működtetési feladatok  

107051 Szociális  étkeztetés  
107055 Falugondnoki szolgálat  
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése   

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

091140 
Óvodai nevelés, ellátás 
működési feladatai     

096015 
Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben    

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

104037 
Intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés     
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Felkéri a Polgármestert, hogy erről szolgáltasson adatot a Kincstár 
Közhiteles Törzskönyvi Nyilvántartásába.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Rita polgármester 
 

 
2./ Egyéb ügyek 
 
- Művelődési ház tető javítása 
  Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a művelődési ház lapos tetős része beázik. Árajánlatot kért 
Szórádi Béla pápai kivitelezőtől, mely szerint 700 ezer Ft a javítás költsége. A beázást meg kell 
szüntetni az állagmegóvás érdekében. Kérte a testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy az árajánlatot fogadják el, a tetőjavítást végeztessék el. 
Kérte a testület döntését.  
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 

24/2016. (III. 9.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Művelődési Ház lapos tetőjének javítását határozza el, a 
mellékelt árajánlat szerinti 700 ezer Ft-ot elfogadja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a javítás elvégzése érdekében 
szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős:    Varga Rita 
                 polgármester 
 
 
- Temetőbe hirdetőtábla elhelyezése 
  Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya a temető ellenőrzése során hiányosságként állapította meg, hogy a 
temető nyitvatartási idejét, térképet ki kell függeszteni. Ezek elhelyezéséhez szükséges egy 
hirdetőtábla felállítása. Árajánlatot kért a Helltherm Bt-től (8500 Pápa, Korona u. 45.), mely szerint 
a tábla fémből, festve, üvegfedéssel 81.280 Ft. Kérte a testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy az árajánlatot fogadják el, a hirdetőtáblát vegyék meg.  
Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 

25/2016. (III. 9.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a temetőbe hirdetőtábla elhelyezését határozza el.  
A jegyzőkönyvhöz csatolt 81.280 Ft-os árajánlatot elfogadja,   
 
Felkéri a polgármestert, hogy a hirdetőtábla elhelyezése  
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Varga Rita 
                 polgármester 

 
 
 

- Szabadtéri színpad felújítása 
  Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a szabadtéri színpad padlózata balesetveszélyessé vált, 
javítását szükséges elvégezni. Helyi vállalkozóval végezteti el a munkát, aki legyalulja a deszkákat, 
lerögzíti, az árajánlat szerint 90 ezer Ft-ért. A vaskeretet a közfoglalkoztatottak festik le.  Kérte a 
testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy az árajánlatot fogadják el, a szabadtéri színpad padlózata 
felújítását végeztessék el. Kérte a testület döntését.  
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 

26/2016. (III. 9.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a szabadtéri színpad padlózata felújítását határozza el.  
A jegyzőkönyvhöz csatolt 90 ezer Ft-os javítási  
árajánlatot elfogadja.   
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szabadtéri színpad  
padlózata felújítása érdekében szükséges intézkedéseket  
tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Varga Rita 
                 polgármester 
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- Laptop beszerzése 
  Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó javasolta, hogy a közös hivatal köztisztviselője, aki ellátja Vanyola Község Önkormányzata 
pénzügyi feladatait, Forsthoffer Katalin munkavégzéséhez  vásároljanak egy laptopot, melynek 
költsége a mellékelt árajánlat szerint 142 ezer Ft + ÁFA. Kérte a testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy az árajánlatot fogadják el, a laptopot vegyék meg.  Kérte a 
testület döntését.  
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 

27/2016. (III. 9.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1 db laptop vásárlását határozza el.  
A jegyzőkönyvhöz csatolt 142 ezer Ft + ÁFA árajánlatot elfogadja,   
 
Felkéri a polgármestert, hogy a laptop megvásárlása  
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Varga Rita 
                 polgármester 

 
 
- Nyugdíjasklub megalakulása 
  Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megalakult a vanyolai nyugdíjas klub. Vezetője 
Szóka Klaudia lett.  
 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester  a nyilvános ülést 18,40 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 

 
   K. m. f. 

 
 

 
 
Fehér Mária                                                                                                         Varga Rita  
címzetes főjegyző                                                                                                polgármester 
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