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Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 16/2016. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 10-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 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./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának  
     módosítása 
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által fenntartott szociális  
     ellátások intézményi térítési díja módosításához hozzájárulás  
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
3./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének véleményezése  
     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   tárgyalása: 
 
1./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának  
     módosítása 
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és megállapodást ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita  polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat elfogadását.   

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
 
79/2016. (XI. 10.) határozat   

 
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  
Társulási megállapodásának 16.  módosítását, valamint azt 
egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
megállapodás aláírására.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Varga Rita  

      polgármester 
 
 

2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által fenntartott  
     szociális ellátások intézményi térítési díja módosításához hozzájárulás  
     Előadó: Varga Rita  polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést 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:    

80/2016. (XI. 10.) határozat  
 
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 19/2016 (X. 17.) határozatával jóváhagyott intézményi 
térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulását 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
 Felelős:   Varga Rita  
                 polgármester 
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3./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének  
      véleményezése  
      Előadó: Varga Rita  polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita   polgármester javasolta, hogy a felvételi körzethatárral értsenek egyet, a határozati 
javaslatot fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  
 
81/2016. (XI. 10.) határozat 
 
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatáraival.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát értesítse. 
 
Határidő: 2016. november 30.  
Felelős:   Varga Rita  
                polgármester 
 
 
 
4./ Egyéb ügyek  
 
 

- Helyi rendelet alkotása az egészségügyi alapellátás körzeteiről  
  Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményét ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő 
rendeletét:  
 
6/2016. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az egészségügyi alapellátás körzeteiről a mellékelt 
rendeletet alkotja.  
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- Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány támogatása 
  Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó ismertette a Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány támogatást kérő levelét. A 
Koala képességfejesztő gyermekmagazin előfizetésének összegével (7300 Ft) kérte támogatni az 
alapítványt. Javasolta, hogy fizessék elő, a magazint a helyi óvodában használják a gyerekek. Kérte 
a képviselők 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:  
 
 
 
 
 
 
 
82/2016. (XI. 10.) határozat 
 
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány  
támogatására 1 évre előfizeti a Koala képességfejlesztő 
gyermekmagazint a vanyolai Vajda Péter Tagóvoda 
részére.  
Felkéri a polgármestert, hogy az előfizetésre, a magazin 
óvodának történő átadására  intézkedjék. 
 
Határidő: 2016. november 30.  
Felelős:   Varga Rita  
                polgármester 
 
 
- Vanyolai Asszonykórus fellépő ruhája beszerzéséhez hozzájárulás 
  Előadó: Varga Rita polgármester 
 
Előadó javasolta, hogy az asszonykórus új fellépő ruhái beszerzéséhez járuljanak hozzá 50 ezer 
Ft-tal. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
83/2016. (XI. 10.) határozat 
 
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Vanyolai Asszonykórus új fellépő ruhája beszerzéséhez 
50.000 Ft-tal hozzájárul.  
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Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átadására  
intézkedjék. 
 
Határidő: 2016. november 30.  
Felelős:   Varga Rita  
                polgármester 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 09,30 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 

 
 

   K. m. f. 
 
 

 
 
Fehér Mária                                                                                                         Varga Rita 
címzetes főjegyző                                                                                                polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 


