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Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 7/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 9-én 08,00 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 meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         Bertalan Gyuláné köztisztviselő 
                                                         Forsthoffer Katalin köztisztviselő 
                                                         Pápai Rendőrkapitányság részéről: Fülöp Tamás r.őrnagy 
                                                                                                                  Radics Roland r.törm. 
                                                                                                                  Rák Szilárd r.tzls. 
 
 
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./ Beszámoló Vanyola község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Radics Roland  r.törm. körzeti megbízott  
 
2./ Az önkormányzat 2015.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  
     értékelése 
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
     2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásról és     
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
5./ Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzései 
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
6./ Egyéb ügyek  
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Z á r t   ülésen: 
 
1./ 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./ Beszámoló Vanyola község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
     tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Radics Roland  r.törm. körzeti megbízott  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.   
 
Fülöp Tamás r.őrnagy köszöntötte az ülés résztvevőit. Elmondta, hogy a beszámoló tartalmilag, 
formailag megújult a korábbi évek beszámolóihoz képest, tágabb kitekintést nyújt a 
rendőrkapitányság munkájáról. A bűncselekmények száma Vanyolán 6 db volt, ami nem jelentős. 
A bűncselekmények számánál fontosabbnak tartja, hogy élhető, nyugodt település legyen Vanyola, 
ahol a lakosság biztonságban érzi magát.  A körzeti megbízott rendőrök mindent megtesznek ennek 
érdekében, a tudomásukra jutott bűnesetek elkövetőit igyekeznek felderíteni. Megköszönte az 
önkormányzat támogatását.  
 
Varga Rita polgármester megköszönte a beszámolót, a rendőrök munkáját, a jó kapcsolat 
fenntartására törekszik a jövőben is. Javasolta a beszámoló elfogadását. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  
              
                  46/2016. (V. 9.) határozat 
 
                  VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
                  Vanyola község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
                   tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
                   beszámolót elfogadta.  
                                   
 
 
2./ Az önkormányzat 2015.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  
     értékelése 
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót 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:   
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                  47/2016. (V. 9.) határozat 
 
                 VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

Az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről 
készült előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.  
 
Határidő:  2016. május 31.   
Felelős:    Varga Rita 
                 polgármester 

 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
     2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.  
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő 
rendeletét:    
 

3/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelet   
 
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

            az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról  
a mellékelt rendeletet alkotja.  

                  
 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásról és     
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő 
rendeletét:    
 

4/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelet   
 
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

           az önkormányzat 2015. évi zárszámadásról és     
           pénzmaradvány jóváhagyásáról  

a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
5./ Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzései 
     Előadó: Varga Rita polgármester 
  
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
 
 
               48/2016. (V. 9.) határozat 
 

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
 – a polgármesteri előterjesztés elfogadásával – a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
42. §-a (1) bekezdése rendelkezéseire figyelemmel 
megállapítja, hogy az Önkormányzat a 2016. évben 
közbeszerzési tervben feltüntethető beszerzéseket 
(építési beruházást, felújítást, és szolgáltatás-
megrendelést) nem tervez, így közbeszerzési tervet 
elfogadni nem áll módjában.  
 

 
 

6./ Egyéb ügyek  
 
- Majális támogatása  
 Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a tagóvoda majálist rendezett 2016. május 7-én 10 órától.  
Javasolta, hogy 20 ezer Ft-tal támogassa az önkormányzat a rendezvényt.  
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
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49/2016. (V. 9.) határozat 
 
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2016. május 7-én megtartott majális költségeihez 
20.000 Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy az összeg átadására  
intézkedjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Varga Rita  
                polgármester 
 

 
- Műemlék kripta megvásárlása  
 Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy  Kocsis Miklósné Pápa, Ady Endre sétány 2/A. 2/4 sz. 
lakos felajánlotta a tulajdonában levő műemlék kriptát az önkormányzatnak megvételre.  
Az előzetes tárgyalás során 450 ezer Ft eladási árat kínált. Javasolta, hogy fogadják el, vásárolják 
meg, pályázati támogatással újítsák fel. Kérte a testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester kérte a testület döntését.  
 

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

50/2016. (V. 9.) határozat 
 
1)Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
úgy határozott, hogy  az  Önkormányzat a Vanyola 
belterületen fekvő, 701 hrsz-ú, 1712  m2 területű,  az  
ingatlan-nyilvántartásban kivett, kripta megnevezésű  
ingatlant megvásárolja Kocsis Miklósné Pápa, Ady 
Endre sétány 2/A. 2/4 sz. lakos eladótól.  
2) A Képviselő-testület az  ingatlan vételárát 450.000 Ft 
összegben állapítja meg.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az Önkormányzat tulajdonszerzése érdekében  az 
1) pontban meghatározott tulajdoni illetőség 
megvételére a szükséges kötelezettség-vállalásokat és 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 

               Felelős:   Varga Rita  
                                  polgármester 
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- Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 51. 1/1)) támogatása    
     Előadó: Varga Rita polgármester 

 
Előadó ismertette a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy az alapítványt 10 e Ft-tal támogassa a testület.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 

 
 

51/2016. (V. 9.) határozat 
 
VANYOLA Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány  
(1088 Budapest, Rákóczi út 51. 1/1))  részére  
10.000 Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy  a támogatási 
szerződés megkötésére, valamint a  támogatás  
átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: 2016. május 31.   
Felelős:   Varga Rita 

                               polgármester 
 
 
 
-    Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázati lehetőségekről. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati kiírást.  
Árajánlatot kért a Táncsics és Árpád utca járdafelújításra. Ismertette az árajánlatot.   Javasolta, 
hogy a pályázatot nyújtsák be. Kérte a testület döntését.  

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

52/2016. (V. 9.) határozat 
 
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a),  b), és c)  
pontok szerint közösen kiírt Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. 
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A fejlesztés megnevezése: Vanyola, Táncsics u. Y   
                                           kereszteződéstől, 
                                           Árpád u. 1-29. szakasz , 
                                           Árpád u. 29 - Rákóczi u. 3. szakasz  
                                           járdafelújítás  
A fejlesztés cél: c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
                              
A megvalósítás tervezett helyszíne: 8552 Vanyola, Táncsics utca 
223 hrsz, Árpád utca 262, 270 hrsz, , Rákóczi utca  201 hrsz. 
A projekt teljes tervezett költsége bruttó: 9.159.363 Ft  
Igényelt támogatás 85 % : 7.785.459 Ft 
Saját forrás 15 % :          1.373.904 Ft 
melyet Vanyola Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
terhére biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: 2016. június 2. 
Felelős:   Varga Rita  
                polgármester 

 
 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 09,35 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 

 
 

   K. m. f. 
 
 

 
 
Fehér Mária                                                                                                         Varga Rita 
címzetes főjegyző                                                                                                polgármester 
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