
Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 20/2012. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 25-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 
                                                     
 
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./ A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása 
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
2./ Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi tevékenységéről    
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer      
      2013. évi pályázati fordulójához.  
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
       
4./ Egyéb ügyek 
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
 
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./ A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása 
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt társulási megállapodás módosítást. Kérte a testület 
döntését.   
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  
 
 
 
                         34/2012. (X. 25.) határozat 

 
 VANYOLA  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás  
 módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztés  
 szerint jóváhagyja.  
 Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására.  
 Felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről szóló  
 határozatnak a   Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetéhez  
 történő megküldéséről  gondoskodjon.  
 
Határidő: 2012. november 5.      
Felelős: Varga Miklós 
               polgármester  
 
 

2./ Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi tevékenységéről    
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Kérte a testület döntését.  

 
 

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

 
 
                   35/2012. (X. 25.) határozat 

 
VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi  
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 
 

3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer      
      2013. évi pályázati fordulójához.  
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
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Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános szerződési feltételeket. Kérte 
a testület döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  
 
 
                 36/2012. (X. 25.) határozat 

 
 
VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 
döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2013. évi pályázati fordulójához. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- 
rendszer 2013. évi pályázati fordulójának Általános 
szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el.  
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi  
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a  
pályázatokról hozott döntését  a  
https.//www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbele.asspx  internet  
címen elérhető EPER.Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális 
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló önkor- 
mányzati döntésről a Csatlakozási nyilatkozatot az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2012. október 26.  

                  Felelős:   Varga Miklós 
                                  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

4./ Egyéb ügyek 



 
      - Idősek napja szervezése 

       Előadó: Varga Miklós polgármester  
 
Előadó javasolta, hogy november 25-én vasárnap 14 órakor tartsák meg az idősek napját.  
Javasolta, hogy 2000 Ft-os támogatást biztosítsanak a nyugdíjasoknak. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta a következő 
határozatát: 

 
 

                   37/2012. (X. 25.) határozat 
 
VANYOLA község Önkormányzati Képviselő-testülete 
a nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő  

vanyolai lakosoknak 2000 Ft/fő támogatást biztosít. 

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére 

intézkedjék:  

 

Határidő: 2012. december 15.  
Felelős:    Varga Miklós  
                 polgármester 

 
 

– Halottak napja     
Előadó: Varga Miklós polgármester  

 
Előadó  tájékoztatta a képviselőket, hogy a halottak napi emlékszertartást 2012. november 1-jén 
14,30 órakor tartják a temetőben. Kérte a képviselők részvételét.  
 
 
- Képviselők bejelentései  
 
Árvainé Nagy Zsuzsanna képviselő kérte a képviselő-testületet, hogy az óvodába játékok vásárlását 
engedélyezze.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy a tagóvoda és tagiskola részére 20-20 ezer Ft értékben 
engedélyezzék a játékvásárlást. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  

 
 
           38/2012. (X. 25.) határozat 

 
VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
engedélyezi a tagóvodába 20 ezer Ft, a  tagiskolába 20 ezer 
Ft értékű játék vásárlását.  
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Felkérte a polgármestert, hogy az összeg kifizetésére 
intézkedjék. 
 
Határidő: 2012. november 15.  
Felelős:   Varga Miklós 
                polgármester 
 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


