
Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 6/2013. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 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 
                                                     
 
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./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati  
     rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására 
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes  
     szabályairól 
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása a  hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül  
     történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint ezen többletszolgáltatásért és az  
     anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról  
     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./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati  
     rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására 
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.  
 

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

4/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet   
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Képviselő-testület Szervezeti és működési 
szabályzatáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes  
     szabályairól 
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.  
 

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

5/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet   
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

           az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás 
           egyes szabályairól a mellékelt rendeletet alkotja.  
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3./ Helyi rendelet alkotása a  hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül  
     történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint ezen többletszolgáltatásért és az  
     anyakönyvvezetőnek fizetendő díjról  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.  
 

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

6/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet   
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 a  hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül  
 történő házasságkötés engedélyezésének rendjéről, valamint  
 ezen többletszolgáltatásért és az  anyakönyvvezetőnek fizetendő  
 díjról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
4./ Egyéb ügyek  
 

 
- Községháza melléképületeinek felújítása  
  Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó ismertette a 2013. évi költségvetésben tervezett felújítási munkára a Csizmadia és Társai 
Kft. által adott árajánlatot:  2.570.677 Ft. Kérte a testület döntését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy az árajánlatot fogadja el a képviselő-testület.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
 

26/2013. (III. 14.) határozat   
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a községháza melléképületei felújítására a Csizmadia és 
Társai Kft. által adott árajánlatot:  2.570.677 Ft elfogadta.  
Felhatalmazza a polgármestert  a vállalkozási szerződés  
megkötésére.  
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 A felújítási munkák elvégzésének határideje: 2013. április  
30. 
Felelős: Varga Miklós polgármester 



 
 

- Óvoda épületének külső festése   
  Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó ismertette a 2013. évi költségvetésben tervezett óvodaépület külső festésére Szelestey Ákos 
pápai vállalkozó által adott árajánlatot:  158.900 Ft. Kérte a testület döntését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy az árajánlatot fogadja el a képviselő-testület.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
 

27/2013. (III. 14.) határozat   
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az óvoda épületének külső festésére Szelestey Ákos pápai 
vállalkozó adott árajánlatot:  158.900 Ft elfogadta.  
Felhatalmazza a polgármestert  a vállalkozási szerződés  
megkötésére.  
 
 A festési munkák elvégzésének határideje: 2013. április  
30. 
Felelős: Varga Miklós polgármester 
 
 

- Vanyola, Kossuth u. 20. sz. önkormányzati bérlakás bérleti díjának megállapítása 
  Előadó:  Varga Miklós polgármester 

  
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a védőnői állásra pályázatot nyújtott be Bunász Erika 
sajóládi védőnő. A helyszínen megtekintette a Petőfi u. 24. sz. alatti és a Kossuth u. 20. sz. alatti 
lakásokat. Kinevezése esetén 2013. május 5-én költözik be a lakásba. Javasolta, hogy a havi bérleti 
díjat állapítsa meg a képviselő-testület.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy  20.000 Ft/hó mértékű bérleti díjat állapítson meg a 
képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozta a  
következő határozatát:  
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   28/2013. (III. 14.) határozat   
 

VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete     
a  Vanyola, Kossuth u. 20. sz. alatti összkomfortos önkormányzati  



bérlakás bérleti díját 20.000 Ft/hó mértékben állapítja meg.  
                       
Felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére.    
  
Határidő: 2013. május 6. 
Felelős:  Varga Miklós   
                polgármester 

 
 

-    Pápai Rendőrkapitányság támogatása 
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó ismertette a Pápai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, Körzeti Megbízotti 
Alosztály  által használt szolgálati gépkocsi - belső normában meghatározott mértéken felüli - 
üzemeltetésére (üzemanyag-költségek fedezésére)  nyújtandó támogatásról szóló megállapodás 
tervezetet. Javasolta, hogy 10 Ft/fő/hó mértékben nyújtsanak támogatást.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy  603 fő x 10 Ft/hó mértékben állapítsa meg a 
képviselő-testület a támogatást.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:  
 
                 29/2013. (III. 14.) határozat  
  
                VANYOLA község Önkormányzati Képviselő-testülete 
                2013. évre  72.360 Ft támogatással hozzájárul Pápai 
                Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, Körzeti  
                Megbízotti Alosztály  által használt szolgálati gépkocsi -  
                belső normában meghatározott mértéken felüli -  
                üzemeltetéséhez (üzemanyag-költségek fedezéséhez).                         
  
                Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
                 
                Határidő: 2013. március 20.   
                Felelős:    Varga Miklós 

                      polgármester 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 08,45 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 

   K. m. f. 
 

 
Fehér Mária                                                                                                         Varga Miklós 
jegyző                                                                                                                   polgármester 
címzetes főjegyző                                                                                                                                 5 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


