
Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 7/2013. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 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  k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                     Forsthoffer Katalin köztisztviselő  
 
Távol maradt:  Nagy Róbert 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:     
 

  
N a p i r e n d 

 
 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 14.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és pénzmaradvány  
     jóváhagyásáról  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
3./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési  
     szabályzatának jóváhagyása  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
4./ Pályázat benyújtása Vanyolai Vajda Péter Napok  2013  projektre  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
5./  Pályázat benyújtása  Sportöltöző felújítása projektre  
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
6./ Egyéb ügyek 
 

 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 14.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról   
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 

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

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő 
rendeletét:    
 

7/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet   
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
1/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és pénzmaradvány  
     jóváhagyásáról  

Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Elmondta, hogy példaértékű  a 2012. évi gazdálkodás, büszke lehet rá a 
képviselő-testület. Ésszerű, takarékos gazdálkodás folyt. A tervezett fejlesztéseket végrehajtották.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.  
 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő 
rendeletét:  
 
 

8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

           az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány  
           jóváhagyásáról  a mellékelt rendeletet alkotja.  
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3./ A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési  
     szabályzatának jóváhagyása  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és SZMSZ tervezetet ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
és működési szabályzatát fogadja el a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
 

30/2013. (IV. 25.) határozat  
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a  Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti  
és működési szabályzatát elfogadta.  
 
 

4./ Pályázat benyújtása Vanyolai Vajda Péter Napok  2013  projektre  
     Előadó: Varga Miklós polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a hagyományos Vanyolai Vajda Péter Napok 2013. évi 
rendezvényei előkészítését megkezdték. Javasolta, hogy a GEMARA SK 1.1 Több település 
együttműködésén alapuló rendezvények támogatása 8. sz. intézkedésére nyújtsanak be pályázatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
 
                   31/2013. (IV. 25.) határozat  

 
VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
"Vanyolai Vajda Péter Napok 2013" elnevezésű projektre  
pályázatot nyújt be a  GEMARA SK 1.1 Több település  
együttműködésén alapuló rendezvények támogatása 8. sz.  
intézkedésére.  
A projekt előfinanszírozására szükséges összeget biztosítja.  
A pályázat önrészét saját forrásból biztosítja.  
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: pályázati kiírás szerint  
Felelős:   Varga Miklós 
                polgármester   
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5./  Pályázat benyújtása  Sportöltöző felújítása projektre  
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
 



Előadó ismertette a sportöltöző felújítása árajánlatait. Javasolta, hogy a GEMARA SK 1.3. 
Közösségi tevékenységeknek helyt adó épület, épülethelyiség, kül- és beltéri felújítása, kialakítása  
1. sz. intézkedésére nyújtsanak be pályázatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
 
                   32/2013. (IV. 25.) határozat  

 
VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
"Sportöltöző felújítása" elnevezésű projektre  
pályázatot nyújt be a  GEMARA SK  1.3. Közösségi  
tevékenységeknek helyt adó épület, épülethelyiség,  
kül- és beltéri felújítása, kialakítása  1. sz. intézkedésére.  
A projekt összköltsége: 8.177.209 Ft. 
Az igényelt pályázati támogatás: 6.438.747 Ft    
A pályázat önrészét saját forrásból biztosítja.  
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: pályázati kiírás szerint  
Felelős:   Varga Miklós 
                polgármester   

 
6./ Egyéb ügyek  

 
- Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzései 
  Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
 

33/2013. (IV. 25.) határozat   
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 
a polgármesteri előterjesztés elfogadásával – a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a 
(1) bekezdése rendelkezéseire figyelemmel megállapítja, 
hogy az Önkormányzat a 2013. évben közbeszerzési 
tervben feltüntethető beszerzéseket (építési beruházást, 
felújítást, és szolgáltatás-megrendelést) nem tervez, így 
közbeszerzési tervet elfogadni nem áll módjában. 
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- Művelődési Ház külső festése   
  Előadó: Varga Miklós polgármester 



 
Előadó elmondta, hogy szükséges a Művelődési Ház külső festése, ismertette Szelestey Ákos pápai 
vállalkozó által adott árajánlatot:  182.500 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
 

34/2013. (IV. 25.) határozat   
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Művelődési Ház külső festésére Szelestey Ákos pápai 
vállalkozó adott árajánlatot:  182.500  Ft elfogadta.  
Felhatalmazza a polgármestert  a vállalkozási szerződés  
megkötésére.  
 
A festési munkák elvégzésének határideje: 2013. május 31. 
Felelős: Varga Miklós polgármester 
 
 

- Községháza udvarán belső kerítés építése  
  Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy szükségesnek tartja a szabadtéri színpad, a felújított melléképületek 
megóvása, vagyonvédelme érdekében kerítés építését a községháza udvarán. Előzetes számításai 
szerint 500 ezer Ft költséggel megvalósítható.  Kérte a testület döntését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy a kerítés építését határozza el a képviselő-testület.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
 

35/2013. (IV. 25.) határozat   
 
VANYOLA  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a községháza udvarán kerítés építését határozza el 500 
ezer Ft keretéig.  
Felhatalmazza a polgármestert  a vállalkozási szerződés  
megkötésére.  
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A kerítés építés határideje:  2013. június 10.  
 Felelős: Varga Miklós polgármester 
 

 

– Anyák napi ünnepség szervezése 



 
Varga Miklós polgármester kérte a képviselőket, hogy az ünnepségen, 2013. május 5-én 14 órakor 

vegyenek részt.   
 
 
A napirendek tárgyalása után a  Képviselő-testület megtekintette a községháza felújított 
melléképületeit.  
                 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 09,15 órakor bezárta.   
 

   K. m. f. 
 

 
Fehér Mária                                                                                                         Varga Miklós 
címzetes főjegyző                                                                                                polgármester 
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