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Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 8/2013. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-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./ Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
2./ A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása   
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
3./ Vanyola Község Önkormányzata társulási megállapodásainak felülvizsgálata   
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
4./ Egyéb ügyek 
 

 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  

 
 

 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Elmondta, hogy az ingyenes étkeztetés a 
kapott központi támogatáson felül nagy terhet ró az önkormányzatra. A háromszori étkeztetés nem 
lenne kötelező, de az önkormányzat biztosítja, mert sok a rászoruló, a gyermekek nagy része reggeli 
nélkül megy óvodába, iskolába. A beiskolázási támogatás is segítséget jelent a szülőknek. A 
gyermekjóléti szolgálat családgondozóival jó a munkakapcsolat, udvariasak, segítőkészek.  



 2 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.  
 

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

36/2013. (V. 27.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékeléséről készült előterjesztést 
elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 
küldje meg.  
 
Határidő:  2013. május 31.   
Felelős:    Varga Miklós 
                 polgármester 
 
 

2./ A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása   
     Előadó: Varga Miklós polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.  
 

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

37/2013. (V. 27.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápai Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítását és azt egységes 
szerkezetben - az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak 
megfelelően – jóváhagyja.  
A módosított Társulási megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba, 
rendelkezéseit 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2013. május 31.  
Felelős:   Varga Miklós  
               polgármester 

 
3./ Vanyola Község Önkormányzata társulási megállapodásainak felülvizsgálata   
      Előadó: Varga Miklós polgármester 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatokat ismertette. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Miklós polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatokat fogadja el a képviselő-testület.  
 

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

38/2013. (V. 27.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 
Háziorvosi Szolgálatot Fenntartó Társulást (8552 Vanyola, 
Petőfi u. 14.) közös megegyezéssel 2013. június 30. 
napjával megszünteti. 
A háziorvosi szolgálat kötelező önkormányzati feladatot Dr. 
Lukács László vállalkozó  háziorvossal kötött feladatellátási 
szerződés alapján látja el.   
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Varga Miklós polgármester 

 

 
39/2013. (V. 27.) határozat  
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulást (8552 
Vanyola, Petőfi u. 14.) közös megegyezéssel 2013. 
június 30. napjával megszünteti. 
A kötelező önkormányzati feladat ellátásáról a 869041 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
szakfeladaton gondoskodik,  a finanszírozást az ÁNTSZ 
Pápai Kistérségi Intézete által 2229-7/2010. sz. 
működési engedélye alapján az OEP biztosítja. A 
rendelők és tanácsadó helyiségek fenntartását ( 
működtetési kiadások: fűtés, víz, világítás, takarítás) a 
körzet (Vanyola, Csót, Béb, Nagygyimót) települései 
vállalták. 
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Varga Miklós polgármester 
 
 
 
40/2013. (V. 27.) határozat 
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VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Fogorvosi Alapellátás Önkormányzati Társulást (8556 
Pápateszér, Markovics u. 17.) közös megegyezéssel 2013. 
június 30. napjával megszünteti. 
A kötelező önkormányzati feladat ellátásáról Pápateszér 
Község Önkormányzata a 862 301 Fogorvosi alapellátás 
szakfeladaton gondoskodik,  a finanszírozást a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve Pápai Kistérségi Népegészségügyi Intézete XIX-
R-095/01831-4/2012.  sz. működési engedélye alapján az 
OEP biztosítja. A körzethez tartoznak: Pápateszér, 
Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Csót, 
Lovászpatona, Nagydém, Vanyola. A rendelők 
fenntartását ( működtetési kiadások: fűtés, víz, világítás, 
takarítás) (Pápateszér és Lovászpatona) települései 
vállalták. 
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Varga Miklós polgármester 
 
 
 
41/2013. (V. 27.) határozat 
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete    
az "Óvodai Intézményfenntartó Társulás Lovászpatona- 
Nagydém-Vanyola' társulást 2013. július 1-jétől jogi  
személyiségű társulásként tovább működteti. 
A társulási megállapodást az előterjesztés  mellékletében  
foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.  
A módosított Társulási megállapodás 2013. június 30-án lép 
hatályba, rendelkezéseit 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási  
megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2013. május 31.  
Felelős: Varga Miklós  
              polgármester 
 
 
42/2013. (V. 27.) határozat 
 
VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete    
a Kastélykerti Óvoda Lovászpatona Alapító okiratának 
módosítását és egységes szerkezetbe foglalását  
elfogadta.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
módosító okirat aláírására.  
 
Határidő: 2013. május 31.  
Felelős: Varga Miklós  
              polgármester 
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-    Falunap szervezése  
      Előadó: Varga Miklós polgármester  
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt programtervezetet (2013. 06. 15.)  ismertette. Kérte a képviselők 
segítő részvételét.  
 
A tervezett programmal a képviselők egyetértettek.  
 

       
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 09,00 órakor bezárta.   
 
 
 

   K. m. f. 
 

 
Fehér Mária                                                                                                         Varga Miklós 
címzetes főjegyző                                                                                                polgármester 
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