
Vaszar Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

 

Szám: 73-3/2013.  

Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 18,00 órakor 

megtartott testületi üléséről 

 

Helye: Önkormányzat Házasságkötő-terme Vaszar, Fő u. 29. 

 

Jelen vannak:  Varga Péter   polgármester 

Szabó Miklós   alpolgármester 

Mezei Zsolt   alpolgármester 

Mészáros Béláné  képviselő 

    Takács Ervin    képviselő 

    Takácsné Horváth Éva képviselő 

     

Tanácskozási joggal jelen van:   Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

         Kalmár Csaba gazd. ügyintéző 

    Hujterné Radics Zsuzsanna gazd. ügyint. 

  

Lakosság részéről: 0 fő. 

 

Varga Péter polgármester: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

testület határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van.  

 

Mezei Zsolt és Szabó Miklós alpokgármester személyében bejelenti a jegyzőkönyv-hitelesítőket. 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat.  Javasolja felvenni a közbeszerzési terv 

elfogadását, mint napirendi pontot. (Meghívó a jegyzőkönyv 1. melléklete)  

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a módosított napirendet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása 

Előadó: Varga Péter polgármester 

2. Belső ellenőrzési megállapításokra intézkedési terv elfogadása 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II….) önkormányzati 

rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

2/2008.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előadó: Varga Péter polgármester 

4. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II…..) önkormányzati 

rendelete Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
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17/2004.(IX.10.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

5. Bóbita Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előadó: Varga Péter polgármester 

6. KEOP pályázathoz kapcsolódó döntéshozatal 

Előadó: Varga Péter polgármester 

7. Takácsi, Vaszar és Gecse Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda Intézményi 

Társulása 2013. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: Varga Péter polgármester 

8. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II….) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

Előadó: Varga Péter polgármester 

9. Közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: Varga Péter polgármester 

10. Vegyes ügyek 

 

Varga Péter polgármester a napirendi pontok előtt ismerteti a két ülés között eltelt eseményeket, 

átruházott hatáskörben hozott döntéseket. (2. melléklet) 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása (3. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy tegnap társulási ülés volt, de 

nem volt határozatképes a közgyűlés. Korábban volt a választás, január 1-jétől Kunszt Szabolcs 

polgármester lett az elnök, ő maga az alelnök. Többcélú társulásnál elmondaná, hogy Gecse 

község önkormányzata úgy döntött, hogy a házi segítségnyújtást a Fix-Pont Önkormányzati 

Társulás útján kívánja ellátni. Egyelőre rejtély, hogy a társulás hogyan tudja nullára kihozni az 

ellátásokat. Majd kiderül, hogyan alakul.  

 

A képviselők részletesen átbeszélik a kistérségi társulás műkködésével kapcsolatos tényezőket. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

társulási megállapodásának módosítását, valamint az egységes szerkezetű társulási megállapodást 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Pápai 

Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének juttassa el. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Belső ellenőrzési megállapításokra intézkedési terv elfogadása (4. melléklet) 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

 

Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Varga Péter polgármester: A belső ellenőrzést végző cég munkatársai komoly problémával nem 

szembesültek, ezen a „hibák” bizonyos részei az ellenőrzést végzők vállalkozószemléletű 

tapasztalataiból adódhatnak, ahol az ÁFA-nak és a költségeknek más a jelentősége. 
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Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentés intézkedési tervét 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Felelős, határidő: Intézkedési tervben foglaltak szerint 

 

3. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II….) önkormányzati 

rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

2/2008.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A jogszabályi változások mellett az átmeneti 

segélynél figyelembe veendő egy főre jutó jövedelemkategória meghatározása került 

megváltoztatásra.  

 

Kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  6 

„igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.18.) önkormányzati 

rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2008.(II.28.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete.) 

 

4. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II…..) önkormányzati 

rendelete Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2004.(IX.10.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előadó: Pfilfné Bagics Judit körjegyző 

 

Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” 

szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

  

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.18.) önkormányzati 

rendelete Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2004.(IX.10.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 

5. Bóbita Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása (7. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bóbita Napközi Otthonos Óvoda alapító 

okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja. 

Határidő: Folyamatos 
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Felelős: Polgármester 

 

6. KEOP pályázathoz kapcsolódó döntéshozatal (8. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester ismerteti az előzményeket és az előterjeszést. Több határozatot kell 

elfogadni.  Kéri a képviselőket a határozati javaslatok elfogadására. 

 

További hozzászólás és kérdés hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Impulzus Kft-vel kötendő szerződést az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013. március 15. 

 

Varga Péter polgármester: Kéri a testületet szavazzon a következő határozati a javaslatról. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP pályázathoz kapcsolódóan a 

pályázaton kívül szükségessé váló egyéb költségekre ingatlanonként 150.000,- Ft +ÁFA fedezetet 

biztosít 2013. évi költségvetésében. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013.  

 

Varga Péter polgármester: Kéri a testületet szavazzon a melléklet szerinti határozati a 

javaslatokról. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete KEOP-2012-4.10.0/A pályázat 

benyújtását határozza el az alábbiak szerint:  

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 8542 
Vaszar, Fő utca 16. 77/3 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:77/3 

3. A projekt megnevezése: „Épületenergetikai fejlesztés a Vaszari 
Napsugár Napközi Otthonos Tagóvodában” 

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a 

pályázattal megegyezően: 10 473 610 Ft 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából 
elismerhető bekerülési költsége: 10 473 610 Ft 

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai 

(saját forrás, hitel,egyéb): 1 571 041 Ft 

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a 
pályázattal megegyezően: 8 902 568 Ft 
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Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: Pályázati kiírásban adott 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete KEOP-2012-4.10.0/A pályázat 

benyújtását határozza el az alábbiak szerint: 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 8542 Vaszar, 
Fő utca 29. 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 994/1 
3. A projekt megnevezése: „Energetikai fejlesztés Vaszar Község 

Önkormányzati épületében” 
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal 
megegyezően: 3 835 681 Ft 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából 
elismerhető bekerülési 

       költsége: 3 835 681 Ft 
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, 

       egyéb): 575 352 Ft 

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a 
pályázattal 

      megegyezően: 3 260 329 Ft 
 Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: Pályázati kiírásban adott 

 
7. Takácsi, Vaszar és Gecse Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda Intézményi 

Társulása 2013. évi költségvetésének elfogadása (9. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Mészáros Béláné képviselő: Megkérdezi, mi a kiemelt munkavégzésért járó díjazás. 

 

Pfilfné Bagics Judit körjegyző: Elmondja a jogszabályi előírást. 

 

Varga Péter polgármester: Szeptembertől biztosan szükségessé válik majd egy fő óvodapedagógus 

felvétele. Annyira lecsökken a vezetőkre jutó kötelező óraszám, hogy nem fogják tudni ellátni a 

feladatot. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takácsi, Vaszar és Gecse 

Önkormányzatok Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Társulásának 2013. évi költségvetését 

50.242 e F bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a tagóvoda költségvetését 22.937 e Ft 

bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja. Vaszar Község önkormányzatának hozzájárulását 1.326 

e Ft-ban fogadja el, melyet költségvetésében önkormányzati támogatásként szerepeltet. 

Felelős: polgármester 
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Határidő: folyamatos 

 

 

8. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(II….) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (10. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Próbálták az előterjesztésben leírni a 

jogszabályi változások lényegét. A közös hivatalnál nem biztos, hogy mindenkinek volt 

egyértelmű. Elmondja a tavaly év végi és az ezévi tárgyalások lényegét. Elmondjaj a költségvetés 

kialakításának alapjait. Ő felvetetta a hivatal kapcsán, hogy átalakítással lezárni és egyablakossá 

tenni az ügyintézést. Ő elgondolkodott ezen a megoldáson, természetesen ezt még csiszolni kell. 

Jelenleg nincs olyan ember még, de ki lehet nevelni. Nyilván ez komoly átszervezést igényel. 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: Ha a könyvtár visszakerül a kultúrba, akkor a jelenlegi irattár 

alkalmas az ügyintéző elhelyezésére. Természetesen végig kell gondolni. 

 

Varga Péter polgármester: Elmondja a beszámítás lényegét, miből került levonásra ezen összeg. 

Sajnos sok kötelező feladatra nincs központi támogatás. Saját bevételből kell finanszírozni az 

igazgatási szakfeladatot, a képviselői tiszteletdíjakat is. Szociális kiadásokra tér ki. Mivel 

minuszos költségvetéssel nem lehetett számolni, ezért beállításra került a várható pénzmaradvány. 

Jellemző, hogy a kis önkormányzatoknál nagyon rossz a finanszírozás. A vaszari költségvetés 

tervében felújítási kiadások is szerepelnek.  

A képviselő tiszteletdíjakkal kapcsolatban, az ebben a költségvetésben nem szerepel. Rendeletben 

kell megállapítani, s akkor be kell tenni a költségvetésbe is. Ő azt javasolja, hogy most ne 

kerüljön be a költségvetésbe. De úgy gondolja, hogy a képviselők véleményét kéri, s akkor 

módosításkor be kerül a rendeletbe. A régi összegekkel számolva, járulékostól 1.889 e Ft-ot tenne 

ki.  Ezzel kapcsolatban a képvislők véleményét kéri. 

 

Mezei Zsolt alpolgármester: Megkérdezi, hogy a kultúrháznak mikor lehet nekiállni. 

 

Varga Péter polgármester: Először át  kell vizsgálni a költségvetést. Ehhez a tervezővel le kell 

ülni. Engedélyeztetni is kell. Időben neki kell állni. Megkérdezi, van-e még a költségvetéssel 

kapcsolatan kérdés.  

 

Varga Péter polgármester: A költségvetéshez kapcsolódóan kiküldésre került az adósságot 

keletkeztető kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban határozati javaslat. Kéri a képviselőket 

annak elfogadására. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6  „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, valamint a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a és a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdésének 

rendelkezéseire figyelemmel a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 

bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 

1. melléklet a 17/2013.(II.12.) határozathoz 
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MEGNEVEZÉS 

 

Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei 

 

ÖSSZESEN 

7=(3+4+5+6) 2013. 2014.  2015.  
2015. 
1után 

1 2 3 4 5 6 7 

Helyi adók 01 12300 12400 12500 12550 49750 

Osztalék, koncessziós díjak 02      

Díjak, pótlékok, bírságok 03 300 310 320 330 1260 

Tárgyi eszközök, 

immateriális javak, 

vagyoni értékű jog 

értékesítése, 

vagyonhasznosításból 

származó bevétel 

04 4524 4810 4850 4890 19074 

Részvények, részesedések 

értékesítése 
05      

Vállalatértékesítésből, 

privatizációból származó 

bevételek 

06      

Kezességvállalással 

kapcsolatos megtérülés 
07      

Saját bevételek (01+… 

.+07)2 
08 17124 17520 17670 17770 70084 

Saját bevételek  (08. sor)  

50%-a 2 
09 8562 8760 8835 88885 35042 

Előző év(ek)ben 

keletkezett tárgyévi 

fizetési kötelezettség 

(11+…..+17)3 

10      

Felvett, átvállalt hitel és 

annak tőketartozása 
11      

Felvett, átvállalt kölcsön és 

annak tőketartozása 
12      

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 
13      

Adott váltó 14      

Pénzügyi lízing 15      

Halasztott fizetés 16      

Kezességvállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 
17      

Tárgyévben keletkezett, 

illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség 

(19+…..+25)3 

18      

Felvett, átvállalt hitel és 

annak tőketartozása 
19      

Felvett, átvállalt kölcsön és 

annak tőketartozása 
20      

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 
21      

Adott váltó 22      

Pénzügyi lízing 23      

Halasztott fizetés 24      

Kezességvállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 
25      

Fizetési kötelezettség 

összesen (10+18) 
26      

Fizetési kötelezettséggel 

csökkentett saját bevétel 

(09-26) 

27 8562 8760 8835 8885 35042 

 

                                                 
1
A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti 

bontásban. 
2
 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. 

3
 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid 

hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. 
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Kérdés és hozzászólás hiányában Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” 

szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.19.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

(A rendelet a jegyzőkönyv 11. melléklete) 

 

9. Közbeszerzési terv elfogadása (12. melléklet) 

Előadó: Varga Péter polgármester 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. Törvény 33. § (1) bekezdésben foglaltak szerint az Önkormányzat 2013. évre szóló 

közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

 

 

10. Vegyes ügyek 

 

Varga Péter polgármester: Elmondja elképzelését azzal kapcsolatban, hogy esetlegesen át lehetne 

hozni a könyvtárat a hivatalba átmenetileg. Az irattár helyére, az irattárat pedig átmenetileg a 

szomszéd épületbe. Talán elférne itt a könyvtár, s akkor biztosított lenne a nyitva tartás. Érdemes 

lenne ezt az ötletet átgondolni. Javasolja, hogy beszéljék ezt meg.  

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a községi könyvtár átmeneti 

áthelyezését a Vaszar, Fő u. 29. szám alatti épület jelenlegi irattárába.  

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013. március 31. 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti a képviselőkkel, hogy a fogorvosi szerződés még mindig nem 

került megkötésre. Ismerteti a fogorvosnő levelét ismételt támogatáskérésével kapcsolatban. 

Elmondja, hogy a többi e körzetbe tartozó önkormányzat is azon a véleményen van, hogy nem 

kívánnak fizetni, mert a finanszírozás nagyon szűkös. Ő továbbra is fenntartja, hogy ne 

fizessenek. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja azon határozatát, hogy a Glied-

Berke Magdolna fogorvossal történő feladatellátási szerződés megkötése kapcsán nem kíván 

hozzájárulást fizetni. 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti a Bocskai utcai magtárra vonatkozó eladási ajánlatot a 

MAMAX INVEST Kft részéről. Kéri a képviselők véleményét és döntéshozatalát. 

 

Takács Ervin képviselő: Úgy gondolja, hogy nagyon nagy nyűgöt vennének a nyakukba.  

 



9 

 
Szabó Miklós alpolgármester: Az az épület olyan állapotban van, hogy csak elbontásról érdemes 

gondolkodni. Nincs célfeladat. Az ár ugyan nem rossz, de az még nem minden.  

 

Varga Péter polgármester: Önkormányzati feladatot nem fognak tudni neki találni. Csak olyan 

lenne célszerű, ami pénzt hozhatna.  

 

Mezei Zsolt alpolgármester: Ő kíváncsi lenne rá attól függetlenül, hogy megveszik-e vagy sem.  

 

Varga Péter polgármester: Akkor esetleg kérje, hogy megnézhessék? 

 

Mezei Zsolt alpolgármeseter: Igen. 

 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013.(II.12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Vaszar, Bocskai u. 11. szám alatti 

ingatlan tulajdonosát, hogy a döntés előtt tegye lehetővé az ingatlan megtekintését. Felkéri a 

polgármestert az ügyintézésre. 

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: 2013. március 10. 

 

Varga Péter polgármester: Ismerteti a Vaszar, 0273. hrsz alatti úttal kapcsolatos Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ. Ott az egyik földtulajdonos 

szeretné a földjét megközelíteni. A másik irányból nem tudja, mert ott pedig árok van, és 

bérbeadta a másik földjét. Az út az a magyar államé. Ezért ezen üggyel kapcsolatban 

megkeresésre került a Magyar Koordinációs Központ. Nemrégiben volt itt a Magyar Közút Zrt 

képviselője. Azt mondták, hogy bejáró készítése balesetveszélyes. Ismerteti a most megérkezett 

választ is.  

 

Szabó Miklós alpolgármester: Az önkormányzatnak nem kötelessége egy ilyen elhanyagolt utat 

visszavenni. Egyszerűen nincs rá keret, hogy kitisztítsák. 

 

Varga Péter polgármester: Tájékoztatják a tulajdonost.  

 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Varga Péter polgármester 20 óra 35 perckor bezárta az ülést. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Varga Péter polgármester    Pfilfné Bagics Judit körjegyző  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

 Szabó Miklós Mezei Zsolt   

 alpolgármester alpolgármester 

 


