Önkormányzati Képviselő-testület
VANYOLA
Szám: 13/2012.
Jegyzőkönyv
Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-én 08,00 órakor
megtartott nyilvános üléséről.
J e l e n voltak: Varga Miklós polgármester, Vajda Lajosné alpolgármester,
Gajdacsik Ernő, Nagy Róbert k é p v i s e l ő k
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
Távol maradt: Árvainé Nagy Zsuzsanna képviselő
Varga Miklós 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:
Napirend
1./ Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda többcélú intézmény alapító okiratainak
módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester
2./ Felhatalmazás Megállapodás - a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
- aláírására
Előadó: Varga Miklós polgármester
3./ Felhatalmazás Megállapodás - a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
Vajda Péter Általános Iskola tagintézmény - aláírására
Előadó: Varga Miklós polgármester
4./ Felhatalmazás a Bánki Donát Általános Iskola állami fenntartásba- és működtetése adása
során a tagiskolai vagyonnal történő rendelkezésre
Előadó: Varga Miklós polgármester
5./ Könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről szóló megállapodás
Előadó: Varga Miklós polgármester
6./ Egyéb ügyek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadta.
N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda többcélú intézmény alapító okiratainak
módosítása
Előadó: Varga Miklós polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatát:
51/2012. (XII. 10.) határozat
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Pintér Imre polgármester
(Lovászpatona) „Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda többcélú intézmény alapító
okiratainak módosítása” című előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1) Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lovászpatona és Nagydém
községek önkormányzataival közösen fenntartott Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda
többcélú intézmény alapító okiratát az általános iskola 2013. január 1-jétől állami
fenntartásba és működtetésbe kerülése miatt 2013. január 1-jei hatállyal úgy módosítja, hogy
az intézmény 2013. január 1-jétõl kizárólag az óvodai nevelés kötelező önkormányzati
feladatot lássa el. A határozat 1. mellékletét képező módosító okiratot és a határozat 2.
mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okiratot a Képviselő-testület jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület a Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda közös fenntartásáról szóló
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Lovászpatona-Nagydém-Vanyola elnevezésű
társulás társulási megállapodását módosítja oly módon, hogy az általános iskola közös
fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket 2012. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.
3) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az átszervezést követően létrejövő
Óvodai Intézményfenntartó Társulás Lovászpatona-Nagydém-Vanyola elnevezésű
társulásban továbbra is részt kíván venni. A határozat 3. számú mellékletét képező
módosított társulási megállapodást a Képviselő-testület jóváhagyja.
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Lovászpatona Község Polgármesterét értesítse.
Határidő: 2012. december 10.
Felelős: Varga Miklós polgármester

2./ Felhatalmazás Megállapodás - a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
- aláírására
Előadó: Varga Miklós polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a tankerületi igazgató értesítette a gesztor önkormányzatot,
hogy 2012. december 10-ére aláírásra elő kell készíteni az iskola állami fenntartásba és

működtetésbe adását. Az ehhez szükséges döntéseket soron kívül meg kell hozni. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel
meghozta a következő határozatát:
52/2012. (XII. 10.) határozat
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Lovászpatona Község Polgármesterét, hogy a Bánki Donát Általános
Iskola állami fenntartásba- és működtetésbe adása céljából a
Megállapodást (a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátásához
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról)
aláírja.
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Lovászpatona Község
Polgármesterét értesítse.
Határidő: 2012. december 10.
Felelős: Varga Miklós polgármester

3./ Felhatalmazás Megállapodás - a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról,
valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
Vajda Péter Általános Iskola tagintézmény - aláírására
Előadó: Varga Miklós polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a tagintézmény épülete állami fenntartásba és
működtetésbe adására is megállapodást kell kötni. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel
meghozta a következő határozatát:
53/2012. (XII. 10.) határozat
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Vanyola Község Polgármesterét, hogy a Bánki Donát Általános Iskola
tagintézménye: Vajda Péter Általános Iskola Vanyola állami
fenntartásba- és működtetésbe adása céljából a Megállapodást (a
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám
átadásról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról) aláírja.
Határidő: 2012. december 10.
Felelős: Varga Miklós polgármester
4./ Felhatalmazás a Bánki Donát Általános Iskola állami fenntartásba- és működtetése adása

során a tagiskolai vagyonnal történő rendelkezésre
Előadó: Varga Miklós polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a tagiskola állami fenntartásba és
működtetésbe adásához szükség van felhatalmazásra a tagiskolai vagyonnal történő
rendelkezésre. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel
meghozta a következő határozatát:
54/2012. (XII. 10.) határozat
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Vanyola Község
Polgármesterét, hogy a Bánki Donát Általános Iskola tagintézménye: Vajda Péter
Általános Iskola Vanyola állami fenntartásba- és működtetésbe adása során a
kizárólagosan Vanyola Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Vanyola, 338.
hrsz-ú, Petőfi u. 24. szám alatti ingatlanon fekvő iskolaépület vagyonnal
rendelkezzék - a tagiskola helyben maradása mellett.
Határidő: 2012. december 10.
Felelős: Varga Miklós polgármester
5./ Könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről szóló megállapodás
Előadó: Varga Miklós polgármester
Előadó ismertette az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Veszprém levelét,
melyben tájékoztatást adott arról, hogy a könyvtári szolgáltatás szabályozása a jövő évben
megváltozik. Az elfogadott törvénymódosítás, valamint a tervezett jogszabályok alapján a megyei
könyvtár működteti a kistelepülések könyvtári ellátását biztosító rendszert, a pápai Jókai Mór
Városi Könyvtárat bevonva a feladatellátásba.
A képviselő-testületnek a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 64. §
(2) bekezdése szerint két lehetősége van, vagy nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy a megyei
könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti kötelező feladatát.
Amennyiben a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy megrendeli a könyvtári szolgáltatásokat, akkor
a megállapodást legkésőbb 2012. december 31-ig meg kell kötni. Ebben az esetben a nyilvános
könyvtárak jegyzékéből töröltetni kell a községi könyvtárat. Javasolta, hogy csatlakozzanak a
mozgó könyvtári rendszerhez. Célszerűnek látja, hogy a könyvtárat az iskola épületbe költöztessék
át. Erről a tagiskola államosítása során meg kell állapodni a fenntartóval. Kérte a testült döntését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel
meghozta a következő határozatát:

55/2012. (XII. 10.) határozat
Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az önkormányzat kötelező feladat

ellátását a könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság
számára. A szolgáltatást az Eötvös Károly Megyei Könyvtár (8200
Veszprém, Komakút tér 3.) biztosítja a Jókai Mór Városi Könyvtár (8500
Pápa, Fő tér 1. Várkastély) bevonásával 2013. január 1-jétől.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a "Megállapodás a könyvtári
szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről" szerződést az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel (8200 Veszprém, Komakút
tér 3.) aláírja, amelynek hatálya 2013. január 1-jétől határozatlan ideig tart.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást kösse meg.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék, hogy a könyvtárat a Nyilvános
Könyvtárak Jegyzékéről vetessék le.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Varga Miklós polgármester

6./ Egyéb ügyek
- Az Önkormányzat által fenntartott Konyha által biztosított étkeztetési nyersanyagnormák
meghatározása
Előadó: Varga Miklós polgármester
Előadó javaslatot tett a nyersanyagnormák megállapítására. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel
meghozta a következő határozatát:
56/2012. (XII. 10.) határozat
Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat által
fenntartott Konyha által biztosított alkalmazotti, szociális és gyermekétkeztetésre
vonatkozó nyersanyagnormát a következők szerint határozza meg 2013. január 1-jei
hatállyal:
a.) konyhai alkalmazottak étkezésének ebéd nyersanyag normája 205 Ft
az alkalmazottak térítési díja: 510 Ft, mely összeg az áfát nem
tartalmazza.
b.) szociális étkeztetés ebéd nyersanyag normája 205 Ft, mely összeg az
áfát nem tartalmazza.
A szociális étkeztetés térítési díjait külön rendelet szabályozza.
c.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél
alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) térítési díja:
590.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
d) a gyermekétkeztetés nyersanyagnormája: (mely összegek az
áfát nem tartalmazzák)
óvodás tízórai
30 Ft,
ebéd
140 Ft

uzsonna
összesen:

30 Ft
200 Ft

összesen:

30 Ft,
180 Ft
30 Ft
240 Ft

napközis tízórai
ebéd
uzsonna
menzás
e) A gyermekétkeztetés eladási ára:
óvodás tízórai, ebéd, uzsonna
napközis tízórai, ebéd, uzsonna
menzás

180 Ft.
410 Ft + ÁFA
420 Ft + ÁFA
380 Ft + ÁFA

A gyermekétkeztetés térítési díjait Lovászpatona Község
Önkormányzata külön rendeletben szabályozza.
Felkéri a polgármestert, hogy erről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Miklós
polgármester

- A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a Pápai Vízmű Zrt
tulajdonában lévő víziközmű vagyon átadás-átvétele
Előadó: Varga Miklós polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
meghatározza a víziközmű szolgáltatással kapcsolatban az önkormányzatok mint víziközmű
tulajdonosok (ellátásért felelősök) és a víziközmű szolgáltatók jogait és kötelezettségeit. A
víziközmű rendszerek lehatárolása és a vagyon átadás-átvétel ügyében egyeztető megbeszélésen
vett részt. Ismertette a határozati javaslatot. Kérte a testület döntését.
Árvainé Nagy Zsuzsanna képviselő az ülésre 08,30 órakor megérkezett. A jelenlevő képviselők száma: 5 fő.

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

57/2012. (XII. 10.) határozat
1.Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény alapján
1.1) megállapítja, hogy Vanyola (település) közigazgatási területén Vanyola Község
Önkormányzata a víziközmű szolgáltatás ellátásáért felelős.

1.2) tudomásul veszi, hogy Vanyola (település) területén lévő felhasználási helyek a Vanyola
víziközmű rendszerhez tartoznak.
1.3) kijelenti, hogy a Vanyola víziközmű rendszeren a víziközmű szolgáltatást – üzemeltetési
szerződés alapján – továbbra is a Pápai Vízmű Zrt. végzi.
1.4) a Vanyola víziközmű-rendszer Pápai Vízmű Zrt. tulajdonában álló víziközmű vagyona
Vanyola Önkormányzatát illeti meg:
- a víziközmű vagyon rendszerfüggő elemeit az önkormányzat 2013. január 1-jétől tulajdonába
veszi és egyidejűleg a Pápai Vízmű Zrt. vagyonkezelésébe adja,
- a víziközmű vagyon rendszerfüggetlen elemei a Pápai Vízmű Zrt. tulajdonában maradnak.
1.5) megállapítja, hogy az 1.4) pontban foglalt víziközmű vagyon fejlesztését a Pápai Vízmű Zrt. a
bevétellel fedezett amortizáció összegéig elvégzi, finanszírozza.
1.6) vállalja, hogy a bevétellel fedezett amortizációt meghaladó indokolt víziközmű fejlesztéseket
- a tulajdonában álló rendszeren egészében,
- a közös tulajdonú rendszeren, továbbá a kapcsolódó víziközmű-rendszer főműveinek tekintetében
igénybevétel alapján (tárgyévet megelőző év m3 felhasználása a költség megosztás alapja)
finanszírozza.
1.7) a tulajdonában lévő víziközmű vagyonértékelése vonatkozásában Vksztv. 78. §, a Pápai Vízmű
Zrt.-vel szerződést köt a feladat elvégzésére az egységes vagyonértékelési elvek érvényesítése
érdekében.
2.) Vanyola Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztés alapján az egyetértési nyilatkozatot
és mellékleteit elfogadja, felhatalmazza a polgármestert azok és az üzemeltetési szerződés
módosításának aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Varga Miklós
polgármester
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 08,40 órakor bezárta.
K. m. f.
Fehér Mária
körjegyző
címzetes főjegyző

Varga Miklós
polgármester

