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Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 9/2012. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én 08,00 órakor  
megtartott  nyilvános üléséről. 
 
J e l e n   voltak:  Varga Miklós polgármester,  Vajda  Lajosné  alpolgármester,  
                             Árvainé Nagy Zsuzsanna, Gajdacsik Ernő, Nagy Róbert 
                             k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                     Bertalan Gyuláné köztisztviselő 
                                                     Forsthoffer Katalin köztisztviselő    
 
Varga Miklós 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./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  1/2012. (II.  14.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Varga Miklós polgármester  
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 
     Előadó: Varga Miklós polgármester  
 
3./ A Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda Lovászpatona átszervezése tárgyában hozott döntések 

visszavonása  
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
4./ Helyi rendelet alkotása a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról 
     szóló 7/2007. (IV. 5.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
5./ Egyéb ügyek 
 
 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  1/2012. (II.  14.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Varga Miklós polgármester  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet és indokolást ismertette. Kérte a testület 
döntését.  
 

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

 

 

10/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelet  

 

VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
               az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  1/2012. (II.14.)  

 önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt rendeletet 
 alkotja.  

 
 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 
     Előadó: Varga Miklós polgármester  

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Elmondta, hogy az előterjesztés 
szakfeladatonként tartalmazza az  önkormányzat gazdálkodásának 2012. I. félévi adatait. A 
bevételek 56,8 %-ban teljesültek, a kiadások 38 %-ban. Az általános tartalék igénybevételére  nem 
volt szükség. A tervezett útfelújítást elvégezték, a szabadtéri színpad elkészült, fűkaszát vásároltak 
155 ezer Ft-ért, az óvodai redőnyök felszerelése 190 ezer Ft-ba került. Az I. félévben 7395 e Ft 
fejlesztést sikerült megvalósítani. Az önkormányzat költségvetése stabil. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Vajda Lajosné alpolgármester elmondta, hogy a kamatbevétel terven felül teljesült, a gépjármű adó 
bevétel időarányosan nem teljesült. 
 
Varga Miklós polgármester válaszában elmondta, hogy a gépjárműadó hátralékosokat felszólították. 
Kérte a  testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
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31/2012. (IX. 10.) határozat 
 
VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2012. I. félévi  
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót  elfogadta.  
 
 

3./ A Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda Lovászpatona átszervezése tárgyában hozott döntések 
visszavonása  

      Előadó: Varga Miklós polgármester 
 

Előadó ismertette Lovászpatona Község Polgármestere által küldött levelet. Javasolta, hogy a 
12/2012. (IV. 23.), 13/2012. (IV. 23.), 22/2012. (V. 22.) határozatokat vonja vissza.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 

32/2012. (IX. 10.) határozat 
 
VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

                  a Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda Lovászpatona 
                  átszervezése tárgyában hozott 12/2012. (IV. 23.), 13/2012. 
                  (IV. 23.), 22/2012. (V. 22.) határozatait visszavonja, és az 
                   intézmény tervezett átszervezésétől  a jogszabályi feltételek 
                  változása miatt eláll.  
 
                  Felkéri a polgármestert, hogy erről Lovászpatona Község 
                  Önkormányzatát értesítse.  
 
                  Határidő: azonnal 
                  Felelős:    Varga Miklós 
                                   polgármester 
 
 
 
3./ Helyi rendelet alkotása a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról 
     szóló 7/2007. (IV. 5.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet és indokolást ismertette. Kérte a testület 
döntését.  
 

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

 

 

 

11/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelet  
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VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 7/2007. (IV. 5.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
a mellékelt rendeletet  alkotja.  

 
 
5./ Egyéb ügyek 
 
-     Tájékoztató a  Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda 2012. I. félévi gazdálkodásáról 
       Előadó: Varga Miklós polgármester  
 
Előadó a lovászpatonai önkormányzat által rendelkezésére bocsátott tájékoztatót ismertette. 
Elmondta, hogy a teljesítés időarányos, javasolta elfogadásra. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 

 
 

33/2012. (IX. 10.) határozat 
 
VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

                  a Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda 2012. I. félévi 
                  gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.  

 
 
 

    - Táncsics utca vízelvezése    
      Előadó: Varga Miklós polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a csapadékvíz elvezetés munkái elkészültek, tetszetős    
kivitelben.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 08,30 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.    
 
 

   K. m. f. 
 

 
 
 
Fehér Mária                                                                                                         Varga Miklós 
körjegyző                                                                                                             polgármester 
címzetes főjegyző  
 


