
Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 12/2012. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-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./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves  
      helyzetéről  
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
2./ Vanyola Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója  
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
3./ Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2013. évre 
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
       
4./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak   
     Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
5./ Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása a  háziorvosi és fogorvosi szolgálatra 
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
6./  Egyéb ügyek 
 
Z á r t  ülésen: 
1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjpályázatokról  
    Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
1./ Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
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A képviselő-testület a javasolt napirendet 5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 



elfogadta.  
 
 

N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves  
      helyzetéről  
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. Elmondta, hogy a bevételi főösszeg 
65.488 e Ft, a teljesítés 55.369 e Ft, 84,5%.  A kiadási előirányzat 54,6 %-ra teljesült. A 
gépjárműadó teljesítése 61 %. A hátralékosok felszólítása megtörtént. A beruházások értéke 8,3 
millió Ft.  A szociális kiadások önrésze 2.390 e Ft volt, melyet saját bevételből kell finanszírozni. A 
költségvetés háromnegyed éves végrehajtása példaértékű. Stabil a gazdálkodás. Javasolta a 
tájékoztató elfogadását. Kérte a testület döntését.   
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  
 
 
 
                         43/2012. (XI. 29.) határozat 

 
 VANYOLA  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 az Önkormányzat 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról  
 szóló tájékoztatót elfogadta.  

 
 
 

2./ Vanyola Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója  
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést  ismertette. Kérte a  testület döntését.  

 
 

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

 
                   44/2012. (XI. 29.) határozat 

 
VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2013. évre szóló költségvetési koncepciót, 
és azt elfogadta.  
A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során a következő 
feladatok elvégzését tartja szükségesnek: 
1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő 

alapelvek érvényesülését kell biztosítani: 
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* takarékosság 
* költségcsökkentés 

     Határidő: folyamatos, ill. 2013. január 31.  



Felelős: Varga Miklós 
              polgármester 
 

2. A működési kiadások tervezése során az előző évi 
módosított előirányzatokhoz képest  

     bér és bérjellegű juttatások területen csak a kötelező emelésekkel  
     lehet számolni, dologi kiadások területén 10 %-os emelkedéssel 
     kell számolni.  

Határidő: folyamatos, ill. 2013. január 31.  
Felelős: Varga Miklós 
              polgármester 
 

3. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása 
során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a 
kiadások csökkentésének lehetőségeit.  
Határidő: folyamatos, ill. 2013. január 31.  
Felelős: Varga Miklós 
              polgármester 

 
 

 
3./ Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2013. évre 
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt belső ellenőrzési tervet ismertette. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 

 
 
                        45/2012. (XI. 29.) határozat 

 
VANYOLA Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi belső 
ellenőrzési tervet  – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése szerint  
j ó v á h a g y j a.  
 
A Képviselő-testület a terv megfelelő alkalmazására a polgármestert és a körjegyzőt 
kéri fel. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Varga Miklós  polgármester 
                Fehér Mária körjegyző 

 
 
4./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak   
     Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, mellékletet  és határozati javaslatot ismertette. Kérte 
a testület döntését.  
 



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

 
46/2012. (XI.  29.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatáraival.  
Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola Községek 
Körjegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen 
lakóhellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű,  
általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi, 
tagintézményi bontásban: 
- Bánki Donát Általános Iskola Lovászpatona 12 fő,  
tagintézménye: 
- Vajda Péter Általános Iskola Vanyola 10 fő 
- Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Csót-Béb-Nagygyimót- 
  Nagydém-Bakonyszentiván Általános Iskolája Csót: 4 fő, 
- Balla Róbert Téri Általános Iskola Pápa : 3 fő, 
                - Szent István Római Katolikus Általános Iskola Pápa 2 fő 
                - Tóth antal Óvoda, Ált. Iskola Sopron: 3 fő  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesítse. 
 
Határidő: 2012. november 30.  
Felelős:   Varga Miklós  
                polgármester 
 
 
 

5./ Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása a  háziorvosi és fogorvosi szolgálatra 
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, szerződés-tervezetet és határozati javaslatot 
ismertette. Kérte a testület döntését.  

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

47/2012. (XI.  29.) határozat  
 
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. január 1-jei hatálybalépéssel jóváhagyja a határozat 
melléklete szerinti háziorvosi feladat-ellátási szerződést. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a megkötött feladat-ellátási  
szerződés 1 példányát küldje meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi  
Hivatala Veszprém Megyei Iroda Ártámogatási és  



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

 
 
Árvainé Nagy Zsuzsanna képviselő az ülésről 08,30 órakor eltávozott. A jelenlevő képviselők száma: 4 fő.  

 
 
6./  Egyéb ügyek 
 

- Tájékoztató a  Bánki Donát Általános Iskola Lovászpatona  2012. I-III. negyedéves   
   gazdálkodásáról 

            Előadó: Varga Miklós polgármester  
 
 

Előadó a lovászpatonai önkormányzat által rendelkezésére bocsátott tájékoztatót ismertette.  
Javasolta elfogadásra. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 

 
 

48/2012. (XI.  29.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

                  a Bánki Donát Általános Iskola 2012. I-III. negyedévi 
                  gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.  
                  Felkérte a polgármestert, hogy erről a gesztor  Lovászpatona 

Község Önkormányzatát értesítse.  
 
Határidő: azonnal     

                   Felelős: Varga Miklós polgármester 
 
 
      -  Tájékoztató a lovászpatonai óvodai társulás 2012. évi költségvetési koncepciójáról     
          Előadó: Varga Miklós polgármester  
 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Javasolta elfogadásra a koncepciót. 
Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
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   49/2012. (XI.  29.) határozat  
 
 VANYOLA  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a lovászpatonai óvodai társulás 2013. évi  költségvetési 
 koncepcióját elfogadta.  



 Felkérte a polgármestert, hogy erről a gesztor  Lovászpatona 
 Község Önkormányzatát értesítse.  
 
 Határidő: azonnal     
 Felelős. Varga Miklós polgármester 

 
 
 

-   Közmeghallgatás, falugyűlés összehívása 
    Előadó: Varga Miklós polgármester  
 
Előadó javasolta a képviselő-testületnek, hogy a közmeghallgatással egybekötött falugyűlést 2012. 
december 10-én hétfőn 17 órakor tartsák meg a Művelődési házban. Javasolta, hogy a következő 
napirendeket tárgyalják meg:  
 
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és a 2013. évi költségvetési  

koncepcióról 
Előadó: Varga Miklós polgármester 

 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 

Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
3./ Közmeghallgatás 

 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
- Horváth Katalin vanyolai lakos támogatási felajánlása 
  Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy Horváth Katalin Vanyola, Rákóczi u. 2. sz. lakos a 
vanyolai 194 hrsz. alatti, 1111 m2 terület nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű belterületi 
ingatlanát értékesítette. Az adás-vételi szerződésben úgy rendelkezett, hogy az ingatlan vételárának 
teljes összegét Vanyola Község Önkormányzata részére felajánlja támogatás címén. Az összeget a 
vevő már át is utalta az önkormányzat számlájára.  
 
A támogatást a képviselő-testület köszönettel elfogadta.  
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 08,40 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.    

   K. m. f. 
 
 
Fehér Mária                                                                                                         Varga Miklós 
körjegyző                                                                                                             polgármester 
címzetes főjegyző  
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