
Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 5/2013. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 14-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 
 
 
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 2013. évi költségvetéséről  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
 
2./ Kastélykerti Óvoda Lovászpatona 2013. évi költségvetésének elfogadása  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
3./ Javaslat az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
4./ 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./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot, rendelettervezetet 
ismertette. Elmondta, hogy az önkormányzati közös hivatal költségvetését a négy testület 2013. 
február 7-én elfogadta. A közös hivatal költségvetési kiadásaira oda kell figyelni, arra kell 
törekedni, hogy a kirendeltségek dologi kiadásait is fedezze az állami támogatás. Amikor döntöttek  
a közös hivatal létrehozásáról, megállapodtak abban is, hogy a dologi kiadásokra kapott támogatást 
lakosságarányosan használják fel.  
Vanyola Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés tervezetéről elmondta, hogy jelentős 
összegű az elvonás. Az SZJA bevétel 20 millió Ft volt, a gépjárműadó 60 %-át várhatóan 1.200 ezer 
Ft-ot, az iparűzési adó bevételeiből 970 ezer Ft-ot vonnak el.  
A közös hivatal támogatása is szerepel a költségvetésben, ami ugyan nominál értékben növeli a 
bevételi főösszeget, de átadott pénzeszközként a közös hivatal költségvetésének bevétele.  
A szociális juttatásokra tervezett bevétel kötött felhasználású, ami a kiadási oldalon 120 %-ot jelent.  
5 millió Ft-ot kaptak a kötelező feladatokra, ami szintén kötött felhasználású.  
A 2013. évi bevétel összege nem fedezi a tervezett kiadásokat. A hiányt az előző évek 
pénzmaradványából tudják finanszírozni.  
2013. évre út- és járda felújítást terveznek, valamint a községháza melléképületeinek felújítását. 
Amennyiben lesz pályázati lehetőség, a sportöltöző felújítását tervezik.  
A közfoglalkoztatási lehetőségről tájékoztatta a képviselőket: 6 órás foglalkoztatást 3 hónapra, 12 
főt 1 hónapra.  
A falunapot és idősek napját is tervezik a költségvetésben. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Gajdacsik Ernő képviselő elfogadásra javasolta a költségvetést.  
 
Varga Miklós polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat és rendelettervezet  
elfogadását.   
 

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

23/2013. (II. 14.) határozat   
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 
bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja. 
 
 

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

3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet   
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a mellékelt 
rendeletet alkotja.  
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2./ Kastélykerti Óvoda Lovászpatona 2013. évi költségvetésének elfogadása  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Elmondta, hogy a gesztor település 
önkormányzata kapja a normatív támogatást. A tagóvodára 2.457 ezer Ft-ot ad át a dologi 
kiadásokra, valamint 102 ezer Ft/fő étkezési normatívát. Az óvodavezető alapilletménye 50 %-át és 
vezetői pótlékát gyermeklétszám arányában osztották meg a társult önkormányzatok között. 
Véleménye szerint az óvoda finanszírozott lesz.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta a Kastélykerti Óvoda Lovászpatona 2013. évi 
költségvetésének elfogadását a melléklet szerint. Kérte a testület döntését.  

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

24/2013. (II. 14.) határozat   
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

           a Kastélykerti Óvoda Lovászpatona 2013. évi költségvetését 
           a melléklet szerint elfogadta.  
           Felkéri a polgármestert, hogy erről Lovászpatona Község 
           Önkormányzatát értesítse.  
 
           Határidő: azonnal 
           Felelős:    Varga Miklós 
                            polgármester 
 
 
 
3./ Javaslat az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását. 
 
          
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
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25/2013. (II. 14.) határozat   



 
I.) Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 
Önkormányzat  tulajdonában nincs olyan vagyonelem, amelyet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban. Nvtv.) 18.§ (1) 
bekezdésében foglaltak szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. 

 
II.) Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Nvtv 9.§ (1) bekezdése 
alapján, az előterjesztés szerint Vanyola község közép- és hosszútávú 
vagyongazdálkodási tervét a következők szerint elfogadja: 
1.) középtávú vagyongazdálkodási terv: 

a) az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni;  

b) a vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi 
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése; 

c) az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a 
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg; 

d) az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: a nemzeti vagyon 
alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 
célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása;  

e) vagyonhasznosítás módjai: 
 a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon értékesítését 

forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás 
alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon 
értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, 
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat, 

 az értékesítésen kívüli hasznosítási formák a használatba adás, 
bérbeadás - az Önkormányzat számára nem vagy rentábilisan nem 
hasznosítható ingatlanok hasznosítása elsősorban bérleti (haszonbérleti) 
szerződés keretében történhet, az így nem hasznosított ingatlan 
esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban, 

 az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen 
vagyon-tárggyal vállalkozási tevékenység folytatható, e vállalkozási 
tevékenység azonban az önkormányzati alaptevékenységet nem 
veszélyeztetheti és az önkormányzat csak olyan gazdálkodó 
szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg 
vagyoni hozzájárulásának mértékét; 

f) kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, 
melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható 
változások; 

g) az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos 
hirdetés szükséges. 
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2.) hosszútávú vagyongazdálkodási terv: 
a) a hosszútávú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdál-



kodási terv szolgál;  
b) a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesüljön az önkormány-

zatnál a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében; 
c) biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy az Önkormányzat legalább  a 

részleges önellátás érdekében a szükséges, mezőgazdasági termelésre 
alkalmas földterülettel rendelkezzék; 

d) energiahatékonyság-növelés az önkormányzati épületek esetében  
e) kedvező pályázati lehetőségek igénybevétele  

III.) A Képviselő-testület a vagyongazdálkodási terv – szükség szerinti határidőben 
történő – felülvizsgálatára  a polgármestert kéri fel. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Varga Miklós polgármester 

 
 

 
4./ Egyéb ügyek  
 

 
- Falunap szervezése 
  Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó kérte, hogy döntsön a testület a falunap időpontjáról. Javasolta, hogy 2013. június 15-én 
tartsák meg a falunapot.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek. 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 09,30 órakor bezárta. 
 

 
 

   K. m. f. 
 
 

 
 
Fehér Mária                                                                                                         Varga Miklós 
jegyző                                                                                                                   polgármester 
címzetes főjegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 


