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Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 14/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 12-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 
 
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:     
 

 
N a p i r e n d 

 
 

1./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése  
      Előadó: Varga Rita polgármester 
 
2./ A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.  gördülő fejlesztési tervének véleményezése  
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
3./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2704/2016. számú törvényességi    
      felhívásának megtárgyalása  
      Előadó: Varga Rita polgármester 
 
4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer      
     2017. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
5./ 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.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése  
      Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó ismertette a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírást.   
A pályázati adatlap rögzítésének határideje 2016. szeptember 30.    
Rendeletet is kell majd alkotni a szociális célú tüzelőanyag rászorultságára vonatkozóan. Javasolta, 
hogy Vanyola Község Önkormányzata nyújtsa be igényét 70 m3 kemény lombos fafajtára 15.000 
Ft/erdei  m3 + áfa mennyiségre, melyhez önrészt nem kell biztosítania. Kérte a testület véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy nyújtsák be igényüket 70 m3 kemény lombos fafajtára.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 

   70/2016. (IX. 12.) határozat 
 
                    VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő testülete 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati  
kiírás alapján igényét benyújtja 70 erdei m3 kemény-lombos  
tűzifa mennyiségre.  
 
A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől  
ellenszolgáltatást nem kér.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
intézkedjék. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30.  
Felelős: Varga Rita  
              polgármester  

 
 
2./ A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.  gördülő fejlesztési tervének véleményezése  
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó ismertette a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 203-38/2016. számú levelét, melyhez csatolta 
gördülő fejlesztési terv javaslatát, valamint a határozati javaslatot.  Kérte a képviselők véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita  polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület döntését.  
 
 A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
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71/2016. (IX. 12.) határozat 
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzatok közös tulajdonában lévő Sz10  számú víziközmű- 

       rendszer 2017-2031. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja,  
       jóváhagyja. 

A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről  
      szóló  2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint  
      tulajdonostárs  kötelezettséget vállal arra, hogy a gördülő fejlesztési terv  
      önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal  
      kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében  
      betervezi, annak felmerülésekor  biztosítja. 
      Az önkormányzat tulajdonában lévő V12 számú vízikörzmű rendszer 
      2017-2031. évekre szóló gördüdő fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja, 
      kötelezettséget vállal arra, hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot 
      terhelő pénzügyi forrását a mindenkori éves költségvetésében betervezi, 
      annak felmerülésekor biztosítja.  
 
      Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápai Vízmű Zrt-t 
      értesítse.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:   Varga Rita   

           polgármester 
 

 
 
 
3./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2704/2016. számú törvényességi    
      felhívásának megtárgyalása  
      Előadó: Varga Rita polgármester 
 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott VEB/005/2704/2016. 
számú törvényességi felhívását. Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott, 
Vanyola község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 
szóló 7/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában és 134. § (1) bekezdésében 
biztosított hatáskörében eljárva az önkormányzati rendelettel szemben törvényességi felhívással élt. 
A törvényességi felhívás a jegyzőkönyv melléklete.  
Felhívta a képviselő-testületet, hogy a felhívásban foglaltakat annak kézbesítését követő 60 napon 
belül vitassa meg, 2018. december 31. napjáig pedig gondoskodjon a jogszabálysértések 
megszüntetéséről. Az intézkedésről a Nemzeti Jogszabálytár felületén tájékoztatni kell a 
Kormánymegbízottat. Kérte a képviselők véleményét. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Ritat polgármester javasolta, hogy a törvényességi észrevételt vegyék tudomásul, azzal 
értsenek egyet, 2018. december 31-ig gondoskodjanak a jogszabálysértő rendelkezések 
megszüntetéséről. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
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           72/2016. (IX. 12.) határozat 
 
           VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal  
VEB/005/2704/2016. számú, Vanyola  község Helyi 
Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének  
jóváhagyásáról szóló 7/2005. (VI. 27.) önkormányzati 
rendelettel szemben tett törvényességi felhívását  
A törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja.  
A törvényességi felhívásban megjelölt határidőig  
- anyagi lehetőségei függvényében, pályázati támogatással - 
gondoskodik a jogszabálysértő rendelkezések megszüntetéséről,  
a Helyi Építési Szabályzat módosításáról.  
 
Határidő:  2018. december 31.  
Felelős:     Varga Rita  
                   polgármester 
                   Fehér Mária 
                   címzetes főjegyző 
 
 

 
 
4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer      
     2017. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános szerződési feltételeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2017. évi pályázati fordulójához.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  
 
 

73/2015. (IX. 12.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 
döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű, felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. 
évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a  
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó  
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános szerződési 
feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 
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nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul 
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el.  
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését  a 
https://bursa.emet.hu/tonkbelep.aspx  internet címen elérhető 
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális 
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 
önkormányzati döntésről a Csatlakozási nyilatkozatot az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2016. október 3.  

                  Felelős:    Varga Rita   
                                   polgármester 

 
 
5./ Egyéb ügyek 
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy az önkormányzati hivatal épülete körül és az utca felőli 
járda mellett kavicsozzák le a csapadékvíz elvezetése céljából.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 08,25 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 

 
 

   K. m. f. 
 
 

 
 
Fehér Mária                                                                                                         Varga Rita 
címzetes főjegyző                                                                                                polgármester 
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